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RESUMO 

Menuchi, C. A. T. P. Análise das oportunidades e desafios no uso de Soluções baseadas na 

Natureza como medidas complementares ao “Programa Novo Rio Pinheiros” na cidade de São 

Paulo. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde 

Pública, 2021. 135 p. 

As deficiências na infraestrutura sanitária e urbana, a ineficiente gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, as ocupações das planícies aluviais e a impermeabilização do solo são alguns dos 

principais fatores que condicionam ao estado de poluição em cursos hídricos, bem como 

potencializam os riscos de transbordamentos de rios e córregos urbanos. A conservação de 

bacias hidrográficas tem se tornado essenciais frente ao desafio de assegurar a disponibilidade 

de água em padrões de qualidade. Implantado em 2019, o Programa Novo Rio Pinheiros, tem 

a meta de reduzir o esgoto lançado em seus afluentes e melhorar a qualidade das águas até 2022. 

Com o objetivo de contribuir no alcance das metas do Programa, analisou-se o potencial das 

Soluções baseadas na Natureza (SbN) como medidas complementares às infraestruturas 

convencionais de saneamento. Para tanto, a pesquisa foi dividida em três partes, a primeira 

analisou estudos de caso com SbN por meio de uma revisão sistemática de literatura. A segunda 

e terceira compreenderam estudos que identificaram as sub-bacias dos córregos do Jaguaré, 

Pirajuçara, Pau Arcado/Morumbi, Morro do “S”, Cordeiro, Água Espraiada, Zavuvus, Pedreira, 

Olaria, Poli, Sapateiro, e o dreno do Brooklin, em condições mais críticas de poluição das águas 

superficiais ou de alagamentos urbanos na bacia hidrográfica do rio Pinheiros. Os resultados 

identificaram que as SbN proporcionam oportunidades como: (1) solução decentralizada e de 

baixo custo para conter alagamento e poluição na água, fornecendo alternativas de tratamento 

próximo das fontes geradoras; (2) soluções eficientes para remover compostos de fósforo, 

nitrogênio, substâncias orgânicas e sedimentos; (3) recuperação de áreas degradadas e 

contaminadas; e (4) integração dos serviços ecossistêmicos e paisagísticos. O desafio no uso de 

SbN está na apropriação dos espaços urbanos densamente povoados, sendo que as regiões 

centrais com urbanização mais consolidada, que dispõe de mais áreas verdes como as praças e 

parques, as tipologias de SbN como biovaletas e os jardins pluviais são mais favoráveis e, nas 

regiões periféricas, com a predominância de ruas estreitas e ausência de áreas verdes, os parques 

lineares são mais favoráveis para melhorar a qualidade ambiental dos córregos e a ampliação 

de espaços de lazer. Concluiu-se que o uso de SbN tem o potencial de aprimorar as ações do 

eixo saneamento, contribuindo para alcançar as metas do Programa Novo Rio Pinheiros. 

Palavras-chave: Soluções baseadas na Natureza, Programa Novo Rio Pinheiros, poluição 

hídrica, alagamentos urbanos, drenagem sustentável.   



 

 
 

ABSTRACT 

 

Menuchi, C. A. T. P. Analysis of opportunities and challenges in the use of Nature-based 

Solutions as complementary measures to the “Novo Rio Pinheiros Program” in the city of São 

Paulo. [Masters dissertation]. São Paulo: University of Sao Paulo, Faculty of Public Health, 

2021. 135 p. 

Deficiencies in sanitary and urban infrastructure, inefficient management of urban solid waste, 

occupation of floodplains and soil sealing are some of the main factors that condition the state 

of pollution in water courses, as well as potentiate the risks of river overflows. and urban 

streams. The conservation of watersheds has become essential in the face of the challenge of 

ensuring the availability of water with quality standards. Implemented in 2019, the Novo Rio 

Pinheiros Program has the goal of reducing the sewage discharged into its tributaries and 

improving water quality by 2022. In order to contribute to the achievement of the Program's 

goals, the potential of Nature-based Solution (NbS) as complementary measures to 

conventional sanitation infrastructures. Therefore, the research was divided into three parts, the 

first analyzed case studies with NbS through a systematic literature review. The second and 

third comprised studies that identified the sub-basins streams of Jaguaré, Pirajuçara, Pau 

Arcado/Morumbi, Morro do “S”, Cordeiro, Água Espraiada, Zavuvus, Pedreira, Olaria, Poli, 

Sapateiro, and the Brooklin drain, in more critical conditions of surface water pollution or urban 

flooding in the Pinheiros river basin. The results identified that the NbS provide opportunities 

such as: (1) a decentralized and low-cost solution to contain flooding and water pollution, 

providing treatment alternatives close to the generating sources; (2) efficient solutions to 

remove phosphorus compounds, nitrogen, organic substances and sediments; (3) recovery of 

degraded and contaminated areas; and (4) integration of ecosystem and landscape services. The 

challenge in using NbS is in the appropriation of densely populated urban spaces, with central 

regions with more consolidated urbanization, which have more green areas such as squares and 

parks, NbS typologies such as biovaletas and rain gardens are more favorable, although in 

peripheral regions, with the predominance of narrow streets and the absence of green areas, the 

linear parks are more favorable to improve the environmental quality of streams and the 

expansion of leisure spaces. It was concluded that the use of NbS has the potential to improve 

the actions of the sanitation axis, contributing to achieving the goals of the Novo Rio Pinheiros 

Program. 

Keywords: Nature-based Solutions, Novo Rio Pinheiros Program, water pollution, urban 

flooding, sustainable drainage. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento e a concentração populacional na cidade de São Paulo a partir da metade 

do século XX, caracterizou-se por um processo de desenvolvimento socioeconômico e 

industrial insustentável para o gerenciamento urbano da água, provocando significativa 

degradação de seus recursos hídricos, com a ocupação intensiva e irregular de áreas de 

mananciais e fundos de vale (JACOBI, FRACALANZA e SILVA-SÁNCHEZ, 2015; 

ANDERSSON, OTOO e NOLASCO, 2018), ligados ao aumento do risco de inundação e 

degradação dos ecossistemas aquáticos (FERREIRA, WALSH e FERREIRA, 2018). O déficit 

de coleta e tratamento de esgotos nas cidades brasileiras tem resultado em uma parcela 

significativa de carga poluidora chegando aos corpos d’água, causando implicações negativas 

aos usos múltiplos dos recursos hídricos (AISSE et al., 2000; AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017). Com os impactos da contaminação dos cursos 

d´água em razão da insuficiência de uma cobertura adequada de coleta e tratamento de esgotos, 

os rios e córregos na cidade de São Paulo se tornaram inviáveis para o consumo, recreação e 

navegação. Além disso, outro problema a ser considerado como resultado da alteração da 

qualidade da água é o das doenças de veiculação hídrica (BOSSLE e NOLASCO, 2006; SILVA 

e PORTO, 2013). O tratamento do escoamento superficial da água pluvial é um aspecto de 

grande relevância para a qualidade dos corpos receptores, e ainda assim, pouco aplicado no 

município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019). Os principais desafios 

ambientais enfrentados pela cidade de São Paulo são a falta de serviços públicos nas regiões 

mais distantes e pobres, principalmente saneamento (COSTA e NOLASCO, 2019; URBAN 

GREEN UP, 2021), e das condições socioeconômicas e ambientais ligadas aos riscos para a 

saúde pública, desastres com enchentes, e a perda da qualidade das águas.  

O aumento dos assentamentos urbanos delineou a drenagem natural das bacias 

hidrográficas, retificando os cursos d’água em canais, ou encobrindo-os por galerias 

subterrâneas, interferindo principalmente no aumento dos picos de escoamento. A expansão das 

periferias da cidade e as políticas viárias priorizam a retificação de canais e o aterramento de 

várzeas, ampliando a impermeabilização do solo e, consequentemente, aumentando o volume 

das inundações (JACOBI, FRACALANZA e SILVA-SÁNCHES, 2015). As deficiências na 

infraestrutura sanitária e urbana, a má gestão dos resíduos sólidos urbanos, as ocupações das 

planícies aluviais e a impermeabilização do solo, são alguns dos principais fatores que 

condicionam ao aumento de poluição dos cursos hídricos, bem como potencializam os riscos 

de inundações.  
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 Segundo dados apurados pelo diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, os índices de tratamento de esgotos gerados apontam que apenas 607 municípios 

corresponderam com índice superior a 80,0%; 358 municípios na faixa entre 60,1 a 80,0%; 290 

municípios com valores entre 40,1 a 60,0%; 298 municípios entre 20,0 a 40,0%; 1.033 

município na faixa abaixo de 20%, e 1.634 municípios que não possuem sistema público de 

esgoto (SNIS, 2019a). Entre os municípios1 inseridos na Bacia do Alto Tietê, que abrange a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o tratamento de esgoto de todo o efluente gerado 

apresentou o índice de 51,1%, no levantamento obtido em 2019 (FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2020). Ainda segundo o mesmo levantamento 

referente à 2019 para o município de São Paulo, a proporção de efluente doméstico tratado em 

relação ao efluente doméstico total gerado foi de 63,19%.  

Dentre os dados de infraestrutura obtidos no ano de referência de 2019, notadamente 

com relação à cobertura com sistemas de drenagem em vias públicas na área urbana, o Brasil 

apresentou a taxa de 33,2 % de capitais, as quais contam com coberturas de redes de galerias 

ou canais pluviais subterrâneos, sendo que, em contrapartida, a quantidade de municípios que 

se declararam com e sem captação de águas pluviais, representam o montante de 3.170 e 483, 

respectivamente (SNIS, 2019b). Quanto a situação da drenagem na cidade de São Paulo 

(pertencente a bacia do Alto Tietê) no ano de 2019, a relação entre a extensão de vias públicas 

com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos e a extensão total de vias públicas urbanas, 

esta possui uma taxa de cobertura de drenagem subterrânea menor que 50% (FUNDAÇÃO 

AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2020).  

O desafio em assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água em 

padrões de qualidade, com garantia da oferta e demanda para abastecimento público, tem 

evidenciado a importância de uma gestão sustentável de recursos hídricos e de investimentos 

para a ampliação e melhoria das infraestruturas de saneamento, com destaque ao controle da 

poluição nos mananciais de abastecimento. A múltipla combinação de fatores peculiares a cada 

espaço geográfico, que envolvem aspectos fisiográficos, institucionais, socioculturais e 

econômicos, exige esforços analíticos e metodológicos importantes para o enfrentamento da 

                                                             
1 Dos 40 municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, não são operados pela SABESP: Mauá (BRK 

Ambiental/SAMA), Mogi das Cruzes (SEMAE), Paraibuna (CAEPA), São Caetano do Sul (SAESA) e Santo 

André (SEMASA), e em 31/07/2019 a SABESP assinou contrato para prestação de serviços de água e esgoto de 

Santo André).  
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questão de saneamento com foco na proteção dos recursos hídricos (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017).  

A restauração e a proteção de bacias hidrográficas têm se tornado cada vez mais 

importante para o enfrentamento dos múltiplos desafios em manter o fornecimento de água nas 

cidades que crescem rapidamente e, consequentemente reduzir os riscos associados a esse 

processo (CONNOR et al., 2018). Nas últimas décadas, os responsáveis pelo planejamento e 

pela concepção das zonas urbanas vem adotando uma nova abordagem para transformar as 

infraestruturas “cinzentas”, pavimentadas e monofuncionais, em espaços que ofereçam 

inúmeros benefícios às pessoas, utilizando os princípios ecossistêmicos como base dos seus 

projetos (HERZOG e ROZADO, 2019). 

Os planejamentos para universalizar os sistemas públicos de esgotamento sanitário, 

envolvem um conjunto de obras de ampliação da cobertura dos serviços de coleta e tratamento 

de esgotos, e a eliminação dos lançamentos de esgotos sem tratamento em sistemas pluviais, 

córregos, ribeirões, rios, represas e estuários. Na medida em que a gestão sustentável da bacia, 

especialmente em bacias urbanas altamente perturbadas, é difícil de ser alcançada, existem 

várias medidas usadas para controlar a poluição do escoamento de águas pluviais (JURCZAK, 

2018).  

Em todo o mundo, já estão sendo planejadas, concebidas e executadas, novas 

tecnologias baseadas em ecossistemas adaptadas aos contextos locais e regionais (HERZOG e 

ROZADO, 2019) e conceitos técnicos entre as diversas soluções sustentáveis de gerenciamento 

de bacias hidrográficas urbanas, relacionadas com águas pluviais e sistemas de drenagem 

(JURCZAK et al. 2018), como Desenvolvimento de Baixo Impacto (LID) (US EPA, 2021a), 

Melhores Práticas de Gerenciamento (BMP) (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2021c), Projeto Urbano Sensível à Água (WSUD) (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 

2021) e Sistemas Sustentáveis de Drenagem Urbana (SUDS) (CIRIA, 2021), e conceitos mais 

recentes como as Infraestruturas Verde-Azul (GBI) (EUROPEAN ENVIRONMENT 

AGENCY, 2021b) e as Soluções baseadas na Natureza (SbN) (CONNOR et al., 2018) que 

adotam uma abordagem ecossistêmica em escalas maiores de projetos, que destinam-se a 

regenerar e recuperar os processos e os fluxos naturais. CORMIER e PELLEGRINO (2008) 

ressaltam a importância da Infraestrutura Verde quanto ao seu potencial de manejo das águas 

pluviais urbanas, e SILVA et al. (2018) sustenta o uso da técnica como alternativa para auxiliar 

no controle quantitativo e qualitativo do escoamento superficial. As SbN, tal como os 

corredores verdes, a recuperação dos recursos hídricos e a renaturalização dos rios, são opções 
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viáveis para cidades sustentáveis e resilientes (HERZOG e ROZADO, 2019). FAIVRE et al, 

(2017) mostrou que as SbN podem estimular a inovação social nas cidades e acelerar a transição 

para a sustentabilidade urbana. 

Por meio de um Diálogo Setorial, reuniram-se algumas das principais partes 

interessadas brasileiras envolvidas com SbN e peritos europeus, resultando em um acordo 

bilateral entre a Comissão Europeia e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações do Brasil. O relatório publicado em 2018, apresenta um conjunto de 25 estudos 

de casos que dão respostas a muitos desafios, desde a gestão hídrica, recuperação de 

ecossistemas, efeito da ilha de calor urbana, enchentes, deslizamentos e erosão costeira 

(HERZOG e ROZADO, 2019). 

Diante do exposto, este estudo se propõe a produzir um material didático tecnológico 

para analisar o potencial efeito do reforço na infraestrutura convencional de saneamento, com 

as medidas de controle, que integram elementos naturais ou seminaturais, denominadas neste 

estudo como “Soluções baseadas na Natureza” 2 (SbN), para mitigar os impactos da poluição 

das águas superficiais e de alagamentos urbanos. As SbN são estudadas neste trabalho com foco 

na capacidade de adaptarem-se ao ambiente urbano, no contexto de maximizar os eventuais 

benefícios para o gerenciamento de bacias hidrográficas urbanas, objetivando a recuperação 

ambiental de rios, córregos, e para o aprimoramento da sustentabilidade no sistema de 

drenagem de águas pluviais. Este trabalho faz um estudo de caso sobre o Programa Novo Rio 

Pinheiros, implantado pelo Governo de São Paulo em 2019, para a despoluição e revitalização 

do rio Pinheiros na cidade de São Paulo. Como uma medida complementar ao Programa, as 

SbN são estudadas neste projeto como medidas de controle de impactos da poluição e de 

alagamentos nas sub-bacias afluentes, possibilitando demonstrar os potenciais benefícios e os 

desafios para a sua implementação.  

No contexto apresentado, este estudo guia-se por três questões de pesquisas: Quais 

tipologias demonstradas na literatura científica relacionadas às SbN fornecem resultados 

eficazes para o controle de poluição nos cursos de águas e de alagamentos urbanos? Quais as 

sub-bacias críticas de poluição de água superficiais e de alagamentos na bacia do rio Pinheiros 

maximizam maiores benefícios proporcionados pelas SbN? Quais as oportunidades e desafios 

na implantação de SbN, nas áreas críticas identificadas, contribuem para o alcance das metas 

do Programa Governamental Novo Rio Pinheiros.  

                                                             
2 As Soluções Baseadas na Natureza (SbN) são inspiradas e apoiadas pela natureza e usam, ou imitam, processos 

naturais para contribuir para o gerenciamento aprimorado da água (UNESCO, 2018). 
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1.1. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste estudo é investigar o potencial de uso das Soluções baseadas na 

Natureza em áreas críticas de poluição dos cursos de água superficiais e de alagamentos urbanos 

na bacia hidrográfica do rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, visando contribuir no alcance 

das metas do Programa Novo Rio Pinheiros. Os objetivos específicos são: 

1) Sistematizar e documentar os resultados dos estudos de casos com SbN relacionados à 

melhoria de qualidade dos cursos d’água e o controle de alagamentos urbanos (Estudo-1).  

2) Selecionar as sub-bacias em condições mais críticas de qualidade de águas superficiais dos 

córregos tributários do rio Pinheiros (Estudo-2). 

3) Selecionar as localizações críticas de ocorrência de alagamentos entre o período de janeiro 

de 2016 até dezembro de 2020 na bacia do Rio Pinheiros (Estudo-3).  

4) Identificar as oportunidades e desafios para a implantação de SbN nas áreas críticas 

identificadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. ASPECTOS GERAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PINHEIROS 

O histórico da ocupação e das atividades socioeconômicas que se desenvolveram ao 

longo do tempo, em função da presença dos rios como fontes de abastecimento e meios de 

transporte, caracterizam as morfologias atuais existentes na cidade de São Paulo. Os primeiros 

núcleos de habitações localizavam-se nas regiões mais altas, porém com a expansão não 

planejada dos assentamentos urbanos demandados pela oferta de trabalho e migrações para a 

capital paulistana, as áreas de várzeas passaram a ser ocupadas. O padrão de estruturação 

urbana, que se estabeleceu no município, provocou uma significativa degradação de seus 

recursos hídricos, com a ocupação intensiva e irregular de áreas de mananciais e fundos de vale 

(JACOBI, FRACALANZA e SILVA-SÁNCHEZ, 2015), em um período que o município se 

transformava em importante centro industrial do país. A partir da década de 1930, os processos 

de urbanização acarretaram alterações irreversíveis na paisagem da bacia do Rio Pinheiros, com 

destaque para as obras de canalização e retificação do rio. As margens perderam as matas 

ciliares e foram implantadas linhas de transmissão de energia, malha ferroviária, estradas de 

serviço para as operações de desassoreamento, e a implantação das avenidas marginais na 

década de 60, expandindo áreas urbanizáveis.  

A partir de 1950 até 1980, a cidade passou a atrair contingentes populacionais de outros 

Estados, sendo mais de 3 milhões de pessoas, caracterizando-se no maior pólo de migração do 

Brasil (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2007). Após esse período, verifica-se 

uma redução do crescimento demográfico em virtude principalmente da desconcentração 

industrial na cidade. Em contrapartida, a cidade concentra um poderoso centro de atividades 

terciárias, suprindo um enorme aglomerado urbano e formando uma região metropolitana com 

39 municípios que já ultrapassam 21 milhões de pessoas, sendo estimada a população de São 

Paulo em 2020 com 12,39 milhões de pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2021).  

De modo geral, a ocupação urbana na bacia iniciou-se pela vertente direita do curso do 

rio, caracterizada pela instalação de indústrias à margem do mesmo, principalmente na região 

do Jurubatuba, porém, atualmente a atividade industrial foi desativada e transformada pelo 

processo acentuado de verticalização com predomínio de atividade de comércio e serviços. Nas 

décadas de 1970 e 1980, a cidade passa pelo deslocamento de sua área central, e consolidando 

um novo “centro de negócios” no eixo sudoeste da cidade na região da Marginal Pinheiros, 

Berrini e Faria Lima. Na vertente esquerda, ocorreu um processo de ocupação por loteamentos 
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residenciais, com predominância de imóveis de baixa renda e o crescimento de favelas. 

Atualmente, a cidade de São Paulo apresenta menores taxas de crescimento populacional 

quando comparadas às décadas anteriores, mas a cidade demonstra processo expansivo de 

verticalização. Na década de 1950, prioritariamente para a geração de energia elétrica para o 

parque industrial de Cubatão (usina hidrelétrica Henry Borden), a companhia Light implantou 

duas estações elevatórias (Traição e Pedreira), conduzindo a reversão das águas do Rio 

Pinheiros para a Represa Billings. Dessa forma, o Canal do rio Pinheiros foi dividido em duas 

partes: a superior com 15,5 km de extensão, entre a barragem de Pedreira até a elevatória de 

Traição; e, a inferior com 10 km de extensão, entre a elevatória de Traição até a estrutura do 

Retiro na foz no rio Tietê. De acordo com a Resolução Conjunta SMA/SSE 03/92, atualizada 

pela Resolução SMA-SSE-02, de 19/02/2010, as águas do rio Pinheiros que atingiram intensa 

carga de poluição foram impedidas de ser bombeadas continuamente para o Reservatório 

Billings. No entanto, esse bombeamento é feito somente em condições excepcionais, quando 

as vazões, provocadas pelas chuvas, elevam o nível das águas dos rios Pinheiros e Tietê, que 

podem ocasionar enchentes na região marginal dos respectivos rios (EMPRESA 

METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, 2020). As Figuras 01, 02 e 03 ilustram as três 

estruturas utilizadas para operar as vazões de água do rio Pinheiros. 

 

Figura 1. Estrutura do Retiro (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, 

2020) 
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Figura 2. Usina Elevatória de Traição, atualmente renomeada por Usina São Paulo (EMPRESA 

METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA, 2020) 
 

 

Figura 3. Usina Elevatória de Pedreira (EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E 

ENERGIA, 2020) 
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Dessa forma, dependendo dos riscos de inundação durante os episódios de chuvas 

intensas nas sub-bacias contribuintes, os bombeamentos emergenciais nas usinas Traição 

(atualmente rebatizada de Usina São Paulo) e Pedreira operados pela EMAE podem ser 

independentes ou conjuntos nos trechos superior e inferior do rio, em direção da represa 

Billings, e assim a estrutura do Retiro é fechada. Em condições de operação normal do nível do 

rio Pinheiros, geralmente, a estrutura do Retiro – foz do rio Pinheiros – permanece aberta 

mantendo o fluxo das águas do rio Pinheiros para o rio Tietê. 

A Figura 04 ilustra a retificação do rio Pinheiros com a sobreposição do curso original 

do antigo leito do rio (em azul) sobre a foto aérea do rio Pinheiros. O rio Pinheiros, que com 

suas curvas meandradas percorria mais de 40 km, passou a percorrer cerca de 25 km. 

(GOLDENSTEIN, 2013). Pela ilustração é possível verificar, que o planejamento da cidade de 

São Paulo privilegiou o espaço para os loteamentos urbanos, ruas e avenidas, sobrepondo sobre 

o solo que deveria estar preservado para a drenagem das várzeas.  

 

 

Figura 4. Traçado aproximado do antigo leito do rio Pinheiros sobre a foto aérea (Crédito: 

Angela Kayo, 2013) 
 

Segundo KAYO (2013), grande parte de problemas atuais como alagamentos em 

regiões distantes dos rios é decorrente do fato de as construções estarem localizadas na planície 

de inundação do rio, nos locais onde os meandros do rio Pinheiros passavam antes da retificação 

de seu curso. As intervenções em cursos de água urbanos têm sido amplamente debatidas sob 
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o foco da demanda e disponibilidade hídrica, com destaque para a despoluição dos corpos 

hídricos e a universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos.  

A expansão de áreas urbanas, caracterizada principalmente pela 

impermeabilização da bacia de drenagem, pelo avanço usualmente 

desordenado e pelo uso incompatível com a capacidade de suporte do 

meio causa a degradação progressiva do ambiente a partir das 

consequências advindas das mudanças de uso e ocupação do solo, 

ineficácia de infraestrutura adequada e limpeza pública insatisfatória. 

(RIGHETTO, GOMES e FREITAS, 2017).  

A qualidade da água do rio Pinheiros está associada ao lançamento de esgotos 

domésticos, de cargas difusas e, em menor quantidade, de efluentes não domésticos e 

industriais. As águas que fluem ao rio Pinheiros através de seus tributários estão envoltas pela 

ocupação urbana, por distritos densamente habitados e por parcelas de áreas sem a infraestrutura 

urbana adequada. A ampliação das áreas de assentamentos precários, sem urbanização dos 

municípios, na maioria com restrições legais e impedimentos técnicos de implantação de 

infraestruturas sanitárias, exigem a necessidade de políticas públicas e atuação conjunta entre a 

prefeitura municipal de São Paulo (PMSP) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp), com destaque para os planos urbanos habitacionais em ocupações de alta 

vulnerabilidade social. Segundo GOLDENSTEIN (2017), impõe-se que os órgãos estaduais e 

municipais atuem em conjunto, perseguindo estratégias articuladas e metas comuns de 

intervenção no território.  

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, a diferença entre a cobertura dos serviços de 

abastecimento de água e a cobertura com serviços de esgotamento sanitário (coleta e 

tratamento) foi reduzida substantivamente na Região Metropolitana de São Paulo. O Programa 

de Despoluição do Rio Tietê, implantado em 1992, possibilitou o aumento no tratamento de 

esgotos coletados de 24% para 83% e o aumento da coleta de 70% para 92% da região 

metropolitana (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2021).  

O Projeto Tietê está subdividido em 4 (quatro) etapas, conforme a figura 5, que 

apresenta as informações sobre os quantitativos implantados de ligações, redes, coletores-

tronco, interceptores e estações de tratamento. 
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Figura 5. Fases da ampliação do sistema de esgoto sanitário na RMSP pelo Programa Tietê. 

(Fonte: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019) 
 

2.1.1. Hidrografia e Geomorfologia da bacia do rio Pinheiros 

O rio Pinheiros é tributário direto do Rio Tietê e insere-se na Unidade de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos Alto Tietê – UGRHI 06. A bacia hidrográfica do rio Pinheiros possui a 

área de 271,4 quilômetros quadrados, e sua disposição territorial se distribui nos municípios de 

São Paulo, Taboão da Serra e Embu das Artes. Estima-se uma população de 3,3 milhões de 

habitantes na bacia do Rio Pinheiros (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). O 

gerenciamento operacional das águas na bacia do Pinheiros é intensamente conflitado com os 

impactos da poluição por esgotos de forma não planejada (GOLDENSTEIN, 2017). O rio 

Pinheiros enquadra-se na classe-4 de corpos d’água conforme Decreto Estadual nº 10.755, de 

22/11/1977, e com base na Resolução CONAMA nº 357/05.  

A bacia hidrográfica do rio Pinheiros foi estudada no presente trabalho por meio da 

divisão em 29 sub-bacias principais (figura 6):  

• Sub-bacias da margem esquerda, sentido montante para jusante: Ponte Baixa, 

Morro do “S”, Pau Arcado / Morumbi, Alberto de Oliveira Lima, Boaventura 

José Neto, Pedro Avancini, Oscar Americano, Pirajuçara e Jaguaré. 

• Sub-bacias da margem direita, sentido montante para jusante: Pedreira, Olaria, 

Zavuvus, Poli, Maria Joaquina, Cordeiro, Água Espraiada, Traição, Dreno do 

Brooklin, Uberaba, Sapateiro, Iguatemi, Verde II, Verde I, Corujas, Belini, 

Boaçava, Dreno da Ceagesp, Leopoldina, e Dreno Vila Hamburguesa. 
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Figura 6. Mapa das sub-bacias tributárias principais do rio Pinheiros. (Fonte: elaborado pelo 

autor com arquivo SIG do GEOSAMPA3, 2021) 

A bacia do rio Pinheiros é composta por um compartimento geológico de coberturas 

aluviais e colúvios de idade quaternária. As feições geomorfológicas características da margem 

direita do rio Pinheiros são de formações de planícies e confluência de colinas amplas da bacia 

sedimentar. Na margem esquerda do rio as feições geomorfológicas são um pouco mais 

heterogêneas formadas por planícies, com a presença de morros acidentados em transição do 

sedimentar para o embasamento cristalino e de colinas cristalinas (SECRETARIA 

MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, 2017).  

A região apresenta um clima Tropical Úmido de Altitude do Planalto Paulistano, 

caracterizado por índices pluviométricos elevados nos meses de verão (janeiro, fevereiro e 

março) e estiagem nos meses de inverno (julho, agosto e setembro).  

Para as sub-bacias da UGRHI do Alto Tietê, os boletins de monitoramento elaborados 

pela Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico do Comitê que fazem a comparação entre 

as chuvas de 2019 com a média histórica de 2013-2018, e verificou-se que tanto no período 

seco (abril a setembro) quanto no período úmido (outubro a março) apresentaram 

                                                             
3 Sistema de consulta do Mapa digital da cidade de São Paulo, disponível em: 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx 
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comportamentos que divergiam consideravelmente da média e, em alguns casos, superando 

seus mínimos e máximos de precipitação (FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ, 2020). Para o período úmido, as chuvas no mês de 

fevereiro, por exemplo, ultrapassaram a máxima em praticamente todas as sub-bacias. Já no 

período seco, a precipitação foi próxima aos valores mínimos em todas as sub-bacias. Portanto, 

os dados verificados reforçam a importância sobre o enfrentamento das alterações climática, e 

a necessidade de ações para aumentar a resiliência urbana diante dos eventos extremos de 

chuvas mais intensas no verão e escassez nos períodos secos durante o inverno. 

Ressalta-se, ainda, os picos de calor na Região Metropolitana de São Paulo causados 

pelas formações das ilhas de calor urbanas, em consequência das alterações da paisagem da 

cidade com baixa concentração e distribuição de parques e áreas naturalizadas, e com a 

superfície urbana excessivamente revestida por pavimento com asfalto, concreto, edificações 

prediais, telhados, ocupação de várzeas e canalização de leitos de rios que potencializam, 

portanto, na formação da precipitação convectiva (i.e. tempestades associadas a nuvens tipo 

Cumulonimbus) e no aumento da velocidade do escoamento superficial da água de chuva e 

maior risco de alagamentos das baixadas e fundos de vales. 

2.1.2. Cobertura da infraestrutura de esgoto sanitário na bacia do Rio Pinheiros 

A preservação da qualidade ambiental nas bacias hidrográficas urbanas está diretamente 

ligada com a eficiência e abrangência dos atendimentos dos serviços de saneamento, sendo que 

a plenitude e eficiência dos sistemas de esgotamento dependem da capacidade operacional do 

prestador do serviço e da colaboração dos usuários em uma responsabilidade compartilhada. 

Para que a implementação do sistema de esgotamento sanitário resulte nos benefícios 

esperados, é fundamental que o município esteja com o prestador de serviço de esgotamento 

sanitário estruturado e com adequado nível de desenvolvimento institucional (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017). Em 2010 com a assinatura do 

convênio entre a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado e a Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia (ARSESP), a operacionalização da prestação de serviços entre a Sabesp 

e a Prefeitura, fundamentada em programa de metas e investimentos, ensejou uma nova prática 

de administração compartilhada e intergovernamental do saneamento (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019b). Em 2017, o mesmo contrato evoluiu em sua dinâmica 

com a criação do Núcleo de Gestão Técnica e de Comissões Temáticas, e as responsabilidades 

da Sabesp e a prefeitura foram ampliadas no âmbito operacional, com destaque na atuação em 
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ligações factíveis de esgoto dos domicílios à rede pública e o avanço no Programa Córrego 

Limpo. 

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB 2019/2020), a inexistência 

de uma organização equivalente e integrada para a gestão da drenagem urbana e dos resíduos 

sólidos, evidencia um grande contraste com relação aos serviços de água e esgoto prestados no 

município pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que é a 

operadora dos serviços de coleta e tratamento de esgotos. E uma das consequências mais claras 

desta situação é a grande diferença na organização e avanços entre a gestão do esgotamento 

sanitário e a gestão da drenagem urbana, que deveriam estar intimamente correlacionados 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019b). Conforme apontado no mesmo 

PMSB (2020), a integração institucional da drenagem ocorre hoje ao nível de projetos em 

intervenções pontuais, mas sem um planejamento global conjunto. Esta situação limita os 

avanços mais expressivos na área, sem a existência de planos e metas consolidados que tragam 

uma manutenção constante e proporcional diante da importância destes sistemas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2019b). 

O sistema de esgotamento sanitário é separado do sistema de drenagem pluvial. A área 

da bacia do rio Pinheiros está dividida por 25 sub-bacias de esgotamento (mapa da figura 7) 

que encaminham os esgotos coletados para a estação de tratamento de esgotos - ETE Barueri. 

O Sistema Principal de Esgotos da Bacia do Rio Pinheiros é composto pelos interceptores ao 

longo do canal do rio Pinheiros, os quais recebem os esgotos dos coletores-tronco das 25 sub-

bacias de esgotamento sanitário. 

A figura 7 ilustra a bacia do Pinheiros com as 25 sub-bacias de esgotamento que 

compõem as infraestruturas de coleta e tratamento de esgoto operadas pela SABESP. A sigla 

“PI” refere-se ao nome da bacia de esgotamento, Pinheiros. E as numerações impares designam 

as sub-bacias de esgotamento localizadas na margem esquerda, e as numerações pares para as 

sub-bacias localizadas na margem direita do rio Pinheiros. 
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Figura 7. Representação das 25 bacias de esgotamento na bacia rio Pinheiros (Fonte: produzido 

pelo autor com arquivos SIG da SABESP) 

Com relação a poluição gerada no rio Pinheiros, as principais fontes pontuais de 

contribuição são provenientes principalmente de despejos de esgotos não tratados em sistemas 

de drenagem pluviais, e os resíduos de fontes difusas que são transportados pelo escoamento 

superficial até os cursos de águas. Segundo GOLDENSTEIN (2017), no rio Pinheiros há 

presença de alta concentração de nitrogênio e fósforo, combinado com a constatação abundante 

de bactérias da espécie Escherichia coli, confirmando a necessidade e importância da expansão 

das infraestruturas de esgotos. A poluição nos corpos d’água podem sofrer os processos de 

sedimentação, diluição, decomposição ou transposição, atingindo a bacia sedimentar à jusante 

do corpo hídrico principal. Com a expansão das redes de coleta de esgoto, o seu bombeamento 

para os coletores, a construção dos grandes interceptores de esgotos ao longo do rio Pinheiros, 
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a tendência é a redução expressiva do lançamento desses esgotos nos córregos e no rio 

(GOLDENSTEIN, 2017) e, consequentemente, a despoluição da bacia do rio Pinheiros. 

Uma das metas do Programa Novo Rio Pinheiros em termos de saneamento está no 

tratamento dos 2800 L/s de esgotos gerados e não encaminhados para a Estação de Tratamento 

de Esgotos – ETE Barueri (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2019). Ainda segundo a SABESP (2019), as obras do Programa irão elevar o 

tratamento dos esgotos coletados na bacia do rio Pinheiros de 4600 L/s para 7400 L/s até 2022, 

beneficiando mais de 530 mil imóveis com as ligações domiciliares de esgoto e eliminando os 

esgotos em galerias de águas pluviais e córregos. Para garantir a coleta e o transporte de esgotos 

são necessárias as execuções das obras remanescentes do interceptor da margem esquerda do 

rio Pinheiros, a ampliação e interligações dos coletores-tronco e de redes de esgotos. Por meio 

de soluções não convencionais, as obras de coletores-tronco nos fundos de vale são instaladas 

em trechos de altas complexidades hidráulicas, muitas vezes em decorrência da presença de 

favelas ou outros tipos de ocupação, que estão assentados nas faixas ribeirinhas por onde os 

esgotos são interceptados pelas redes coletoras.  

2.1.3. Carga poluidora pontual e difusa nos corpos hídricos urbanos 

A carga de poluição em corpos hídricos é caracterizada pela sua fonte de origem. Ou 

seja, é considerada pontual quando é possível identificar o local de geração e são mais fáceis 

de rastreamento porque são fontes individuais. E considerada como fonte difusa quando a 

poluição é gerada por fontes esparsas e não muito bem definidas e mais difíceis para controlar.  

Nas áreas urbanas, as formas mais comuns de poluição hídrica por fontes pontuais são 

os esgotos não coletados para a rede pública. O déficit de coleta e tratamento de esgotos nas 

cidades brasileiras tem resultado em uma parcela significativa de carga poluidora chegando aos 

corpos d’água (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, 2017). 

Nesses casos, o despejo de esgoto não tratado é destinado para o sistema público de drenagem 

como as redes de galerias pluviais e os córregos. Em regiões com falta de infraestruturas de 

esgotos, essas condições são as principais fontes de contaminação da água usada para o 

consumo humano (NOLASCO, 2012). A deterioração da qualidade da água por falta de 

tratamento dos efluentes líquidos tem elevado os riscos ao abastecimento de água da população 

em vários cenários, e o mais crítico tem sido a ocupação das áreas de contribuição de 

reservatórios de abastecimento urbano que, eutrofizados, podem produzir riscos à saúde da 

população (TUCCI, 2008).  
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Os processos que contribuem para a ocorrência das cargas difusas de poluição não 

possuem origem determinada, o que torna difícil o controle na geração. Poluição difusa é aquela 

gerada de forma distribuída ao longo da bacia contribuinte, sendo ela produzida por inúmeros 

agentes poluidores urbanos, industriais e agropecuários, que afluem aos corpos d’água 

preferencialmente por ocasião dos eventos de chuva (NOLASCO, BAGGIO e GRIEBELER, 

2005; SILVA et al., 2014). Nesse contexto, observa-se que os deflúvios superficiais urbanos 

influenciam na qualidade dos corpos aquáticos, transportando diversos tipos de poluentes como 

sedimentos, nutrientes, matéria orgânica, bactérias e outros patogênicos, hidrocarbonetos, 

metais pesados e agentes tóxicos (RIGHETTO, GOMES e FREITAS, 2013). A frequência, a 

concentração e o tipo de carga de poluição difusa se associam às condições de uso e ocupação 

do solo. Os impactados ambientais de fontes difusas de poluição nos córregos urbanos são 

gerados em grande parte pelo mau armazenamento e acúmulo de lixos e entulhos em vias 

públicas. Todos estes resíduos são transportados pelo escoamento superficial da chuva através 

do pavimento asfáltico, calçadas e sarjetas, atingindo as galerias de águas pluviais e, por fim, 

também contribuem para prejudicar a qualidade das águas drenadas nas bacias hidrográficas da 

cidade. Ainda com relação ao impacto da urbanização nas bacias hidrográficas, a 

impermeabilização das superfícies do solo intensifica a velocidade e volume de drenagem de 

água, e potencializam a geração da poluição difusa em corpos hídricos urbanos. As cargas de 

lavagem representam o primeiro fenômeno de descarga durante o qual a concentração de 

poluentes é substancialmente mais alta do que nos estágios posteriores. Nas bacias menores, as 

descargas iniciais carreiam concentrações mais elevadas (RIGHETTO, GOMES e FREITAS, 

2017). A primeira carga de lavagem - ou first flush - é um dos principais contribuintes de 

poluentes para o escoamento superficial urbano, o qual pode ser definido como o período inicial 

de escoamento de águas pluviais que carreiam grande parte dos poluentes depositados na 

superfície do solo até os cursos d’água receptores da bacia. Os principais meios suportes e de 

transporte são a atmosfera, os telhados, terrenos, ruas, calçadas, sarjetas e as estruturas de 

drenagem pluviais. A explicação para as concentrações de poluentes serem mais altas no início 

dos eventos de precipitação, está na remoção inicial do material acumulado entre episódios de 

chuvas. As principais fontes urbanas de poluição difusa são as seguintes: 

• Descartes de lixo na rua: orgânico, plásticos, vidro, papel, metal, etc.  

• Fezes e urinas de animais. 

• Desgaste de pavimentos: asfalto, concreto, areia e brita. 
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• Veículos automotores: fuligem de escapamentos, desgaste de pneus, fluidos 

derramados de freios, óleos e graxas dos motores. 

• Resíduos atmosféricos: enxofre, nitritos, nitratos e material particulado.  

• Erosão de solos desprotegidos e sedimentação. 

• Restos de vegetação urbana como folhas e galhos de árvores ou arbustos. 

2.1.4. Fatores dos alagamentos urbanos  

As várzeas são áreas planas ou planícies formando um vale extenso, localizado na 

margem de cursos d’água (rios, riachos, córregos, ribeirões), compondo os fundos de vales e, 

por sua natureza, possuem a função de recebimento da água durante os períodos de cheias. 

Porém, nos territórios urbanos, esse espaço tende a ser irreversivelmente utilizado com 

ocupações permanentes, e quase sempre com estruturas edificadas (loteamentos residenciais, 

avenidas, empreendimentos). Para que essas ocupações urbanas se consolidem são empenhadas 

obras para o manejo das águas pluviais, modificando o regime de drenagem natural nos cursos 

d’água. Modificações no ambiente decorrente de alterações no espaço geográfico urbano, tais 

como a impermeabilização do solo, a alteração nos leitos e nas margens dos rios e a diminuição 

da cobertura vegetal nas cidades, são fatores que podem provocar alterações no ciclo da água 

(JACOBI, FRACALANZA e SILVA-SANCHES, 2015) e ocasionam os aumentos das vazões 

de escoamentos, erosão, sedimentação e dos riscos de alagamentos. Conforme TUCCI (2008), 

o escoamento pluvial pode produzir inundações e impactos nas áreas urbanas em razão dois 

processos que ocorrem isoladamente ou combinados: inundações de áreas ribeirinhas em 

função da variabilidade temporal e espacial da precipitação e do escoamento na bacia; e 

inundações em razão da urbanização que ocorrem na drenagem urbana por causa da 

impermeabilização do solo e a canalização ou obstruções do escoamento.  

Além da alteração do ciclo da água, também são fatores que contribuem para os eventos 

de inundações: os acúmulos indiscriminados de lixo que obstruem os sistemas de drenagem, a 

falta de manutenção preventiva nas infraestruturas, ou ainda as ocupações de fundos de vales 

que acabam consolidando-se e tornando-se áreas de risco de inundação. Conforme TUCCI 

(2005), o controle da inundação é obtido por uma combinação de medidas estruturais e não 

estruturais que permita à população ribeirinha minimizar suas perdas e manter uma convivência 

harmônica com o rio.  

O Quadro 1 lista os mecanismos estruturais e não estruturais para o combate das 

inundações nas áreas de várzeas de rios. Conforme os fatores de uso e ocupação nas várzeas 

inundáveis, tais medidas podem ser adotadas de forma associada, intensificando as estratégias 
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para o controle de inundações e para redução de riscos de fatalidades e perdas patrimoniais. 

Essas medidas buscam mitigar os efeitos da drenagem em bacias hidrográficas urbanas e 

diminuir o prejuízo socioeconômico da população. 

Quadro 1. Mecanismos de controle de alagamentos e enchentes urbanas. 

Medidas 

estruturais 

Medidas 

extensivas 

Aumento da 

cobertura vegetal 

Interceptação de água precipitada pela 

absorção vegetal, evapotranspiração e 

retenção no solo.  

Controle da erosão 

do solo 

Diminuição da sedimentação dos rios e 

córregos com coberturas vegetais nas 

encostas de morros e nas margens dos 

cursos d'água.  

Medidas 

intensivas 

Reservatório de 

controle de 

enchentes  

Retenção do volume da água durante as 

chuvas, reduzindo o escoamento da água e o 

impacto a jusante da barragem. 

Diques e Polders 

de contenção de 

enchentes 

Contenção do extravasamento da água nas 

imediações ribeirinhas. O processo reduz a 

seção do escoamento e aumenta a 

velocidade e nível de água à jusante. 

Canalização e 

retificação de 

cursos d'água 

Essas obras eliminam as obstruções ao 

escoamento e diminuem o nível de água à 

montante. As modificações visam o aumento 

da seção transversal ou o aumento da 

velocidade de drenagem. 

Medidas 

não 

estruturais 

Medidas 

preventivas 

Sistema de 

previsão e alerta 

de enchentes 

Finalidade de aviso prévio do evento de 

enchente, antecipando as ações da população 

para as medidas previstas. 

Zoneamento das 

áreas inundáveis 

Mapeamento das áreas sujeitas à inundação: 

zona de passagem da enchente, zona com 

restrições, e zona de baixo risco. 

Construção à 

prova de enchente 

Elevação de estruturas existentes;  

Construção de pequenas paredes ou 

comportas; uso de material resistente a água 

ou novas estruturas ou realocação. 

Controle de 

geração de 

poluição difusa. 

Conscientização da população; 

Intensificação de varrição de ruas e 

fiscalização de descarte irregular de lixos. 

Seguro de 

inundação 

Procedimento para empreendimentos com 

valor agregado do prêmio do seguro. 

(Fonte: Adaptado de TUCCI, 2005) 
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As ocupações de várzea com moradias em áreas urbanas estão sujeitas, com maior 

frequência, ao risco de ocorrência de inundações e, consequentemente, em riscos de saúde, de 

vida e perdas materiais dessas comunidades, variando de acordo com os riscos associados. A 

ocupação nas áreas marginais do rio provoca a diminuição da seção transversal de escoamento, 

elevando os níveis a montante e intensificando os efeitos dos alagamentos. Nessa faixa, 

destinada à zona de passagem da enchente, a ocupação deve ser restringida, e quando já 

consolidada deve-se realocar os imóveis nessas áreas de risco e verificar as medidas de 

recuperação que podem ser adotadas para a correção dessas margens. Tais medidas de 

recuperação ambientais podem ser o uso dessas faixas para construção de parques lineares para 

lazer e recreação, ou que possam ser aproveitadas com hortas comunitárias durante os meses 

de estiagem. A decisão sobre a obrigatoriedade de proteção das novas construções na zona de 

inundação é um processo que deve passar por uma discussão ampla da comunidade envolvida 

(TUCCI, 2005). O processo de participação social para a formulação de políticas públicas que 

possam definir os destinos para uso dessas áreas é de fundamental importância para evitar 

conflitos com a comunidade local e buscar resultados socioambientais mais apropriados.  

Apesar do gerenciamento de inundações urbanas adotarem as soluções de engenharia 

rígidas de infraestrutura cinza, SCHUTZER (2015) considera que, nas condições atuais de 

exploração da natureza, desmatamento, impermeabilização do solo e consumo da água, tem se 

acelerado a perda de água do sistema ambiental. Ou seja, a água escoa com grande rapidez 

através dos sistemas de drenagem de condução linear (i.e. canalização) não projetados para a 

retenção e infiltração no solo, e são descarregadas para fora das bacias. SCHUTZER (2015), 

expõe da seguinte maneira a importância do reconhecimento das estruturas superficiais da 

paisagem: 

A disponibilidade de água e umidade no sistema ambiental será garantida através 

do armazenamento de água da chuva oriunda do solo, na vegetação densa (sobretudo 

arbórea), no subsolo (manutenção do lençol freático a pouca profundidade) e na 

superfície, através dos lagos, represas, espelhos d’água e outros reservatórios 

interurbanos. Para isso, faz-se necessário estabelecer uma nova relação da ocupação e 

do uso do solo urbano com o seu sítio e território, onde será importante a manutenção 

de índices satisfatórios de permeabilidade do solo; maior quantidade de áreas verdes 

densas e arborização urbana significativa; um novo convívio urbano com a água de 

superfície; e sistema de drenagem adaptado tanto para redução de enchentes como para 

o armazenamento e reúso da água (SCHUTZER, 2015). 
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2.2. SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: CONCEITOS E APLICAÇÕES 

A utilização de sistemas naturais no meio urbano como respostas aos principais desafios 

socioambientais contemporâneos tem ganhado evidências cada vez mais por diversos países, 

uma vez que a natureza pode ajudar a fornecer soluções viáveis que usam e implantam as 

propriedades dos ecossistemas e os serviços que eles fornecem de maneira inteligente e 

resiliente. E geralmente aprimoram a infraestrutura natural ou artificial existente e estimulam 

benefícios econômicos, sociais e ambientais de longo prazo (INTERNATIONAL UNION FOR 

CONSERVATION OF NATURE, 2021). Com o interesse crescente de governos, empresas e 

sociedade civil para enfrentar os desafios da sociedade, como mudanças climáticas, riscos de 

desastres, perda de biodiversidade, saúde humana, segurança alimentar e da água, dentre outros, 

a IUCN desenvolveu o primeiro Padrão Global para Soluções baseadas na Natureza, IUCN 

Global Standard for NbS (2020), para ajudar os usuários a projetar, implementar e verificar 

ações de SbN, fornecendo parâmetros para avaliar o progresso e auxiliar as agências de 

financiamento, formuladores de políticas e outras partes interessadas (INTERNATIONAL 

UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 2021).  

Embora o reconhecimento do papel dos ecossistemas esteja consolidado nas ciências 

hidrológicas modernas há décadas (CONNOR et al., 2018), o termo Nature-Based Solution foi 

usado pela primeira vez no final dos anos 2000 (MACKINNON et al., 2008), e nos contextos 

de conservação da natureza ocorreu quando organizações internacionais, como a IUCN e o 

Banco Mundial, buscaram soluções para trabalhar com ecossistemas, em vez de depender de 

intervenções convencionais de engenharia, para se adaptar e mitigar os efeitos das mudanças 

climáticas, melhorando meios de subsistência sustentáveis e protegendo os ecossistemas 

naturais e a biodiversidade (EGGERMONT et al., 2015). Desde 2013, a Comissão Europeia 

tem dedicado particular atenção às Soluções baseadas na Natureza, através de consultas e 

diálogos que procuraram tornar o conceito mais concreto, melhorar a capacidade e a base de 

evidências para a implantação e desenvolver mercados futuros correspondentes (FAIVRE et 

al., 2017). 

O conceito SbN tem sido utilizado cada vez mais pelas organizações mundiais, com 

destaque para: (i) A agenda de pesquisa e desenvolvimento da Comissão Europeia para 

Soluções baseadas na Natureza, implementada pelo Programa-Quadro de Pesquisa e Inovação 

da EU; (ii) o “Programa da IUCN 2017-2020”; (iii) o “Relatório Mundial de Desenvolvimento 

da Água 2018: Soluções baseadas na Natureza para a Água” da UNESCO; (iv) o e-Book 
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“Soluções baseadas na natureza para tratamento de águas residuais” publicado pela IWA. 

Dentre as principais definições conceituais para Soluções baseadas na Natureza destacam-se: 

"Soluções inspiradas e sustentadas pela natureza, que são econômicas, 

fornecem simultaneamente benefícios ambientais, sociais e econômicos 

e ajudam a criar resiliência. Essas soluções trazem mais e mais 

natureza diversa e características e processos naturais em cidades, 

paisagens e paisagens marítimas, por meio de intervenções sistêmicas 

localmente adaptadas, eficientes em recursos e sistêmicas" 

(EUROPEAN COMMISSION, 2020). 

“As Soluções baseadas na Natureza são definidas como ações para 

proteger, gerenciar de maneira sustentável e restaurar ecossistemas 

naturais ou modificados, que abordam os desafios da sociedade de 

maneira efetiva e adaptativa, proporcionando simultaneamente 

benefícios ao bem-estar humano e à biodiversidade.” 

(INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE, 

2021). 

A linha do tempo mostrada na Figura 8 destaca as principais publicações e eventos na 

evolução do conceito de SbN: 

 

Figura 8. Linha do tempo na evolução do conceito de Soluções baseadas na Natureza (Fonte: 

adaptado de COHEN-SHACHAM et al., 2016).  

Em 2014, a rede europeia BiodivERsA propôs uma tipologia que classificam as SbN ao 

longo de dois gradientes: (1) "Quanta engenharia da biodiversidade e ecossistemas está 

envolvida na SbN" e (2) "Quantos serviços ecossistêmicos e grupos de partes interessadas são 

direcionados por uma determinada SbN". Nesse contexto, EGGERMONT (2015) propôs três 

tipos de SbN (figura 9): 

Tipo 1 - Consiste em mínima ou nenhuma intervenção nos ecossistemas. 
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Tipo 2 - Algumas intervenções em SbN para multifuncionalidade e sustentabilidade de 

ecossistemas gerenciados.  

Tipo 3 - Consiste em gerenciar ou criar novos ecossistemas. 

 

 

Figura 9. Representação esquemática dos três níveis de abordagens de Soluções baseadas na 

Natureza (Fonte: EGGERMONT et al., 2015). 

As soluções envolvendo a conservação ou a reabilitação de ecossistemas naturais 

fornecem alternativas multifuncionais e flexíveis para vários objetivos de desenvolvimento para 

as cidades. Segundo o guia Blue Green Solutions, desenvolvido pela CLIMATE-KIC (2017), 

os benefícios comprovados das Soluções baseadas na Natureza incluem a redução da poluição 

da água e do ar, mitigação do risco de inundações e ilhas de calor, além da oferta de áreas para 

recreação, convivência e agricultura urbana. Dessa forma, a implantação de projetos com SbN 

em áreas urbanas asseguram às diversas partes interessadas múltiplas funções e benefícios para 

o desenvolvimento sustentável local e regional. Segundo DIGE (2015), as funções podem ser 

ambientais (conservação da biodiversidade ou adaptação às alterações climáticas), sociais 

(drenagem de água e espaços verdes), e econômicas (criação de emprego e valorização 

imobiliária), pois são soluções sistêmicas que atendem a diversas necessidades e propiciam o 

fechamento de ciclos, tanto das águas como da produção de alimentos, dentre outros serviços 

ecossistêmicos (HERZOG, 2020). 
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2.2.1. Práticas de SbN na gestão de bacias hidrográficas urbanas 

Nos anos recentes, tem havido um reconhecimento crescente da função e importância 

da SbN como uma alternativa ou suplemento aos sistemas convencionais de tratamento de 

águas residuais (IWA, 2021) e podem ser identificadas em microescalas, por exemplo o 

conceito Low Impact Developlment (LID) refere-se a sistemas e práticas que usam ou imitam 

processos naturais, que emprega princípios como preservação e recriação de recursos naturais 

da paisagem, minimizando a impermeabilidade para criar uma drenagem funcional e atraente 

do local, que promove as águas pluviais como um recurso, ao invés de um produto residual. 

(ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY, 2021a). Essas práticas de gerenciamento para a 

drenagem urbana estabelecem medidas sustentáveis em que predominam, mas não se limitam 

a: alagados construídos, reservatório de biorretenção, jardins de chuvas, pavimentos porosos, 

valas de infiltração e biovaletas. E também as SbN podem ser implantadas em macroescalas, 

por exemplo, Green Infrastructure (GI) que representam as infraestruturas verdes4, que tem 

como objetivos proteger ou recriar reflorestamentos urbanos e cursos de águas naturalizados 

conectando fragmentos isolados de biomas naturais, e recuperar as funções hidrológicas e 

ecológicas de uma bacia hidrográfica. As técnicas de bioengenharia para proteção das margens 

dos rios podem ser uma ferramenta viável para apoiar os esforços gerais no sentido de melhorar 

a autopurificação dos rios e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, especialmente 

se conduzidas em maior escala (SYMMANK et al., 2020). 

A infraestrutura verde é uma maneira de reconhecer e aproveitar os serviços que a 

natureza pode realizar no ambiente urbano (CORMIER e PELLEGRINO, 2008) que incorpora 

espaços naturais de rios e florestas, aprimorando a paisagem e promovendo o bem-estar e a 

qualidade de vida humana. Conforme SYMMANK et al. (2020) para atender aos desafios 

ecológicos atuais, projetos de restauração de várzeas e rios em grande escala devem ser 

prioridade. A integração da SbN na gestão da qualidade da água fornece não apenas soluções 

econômicas promissoras, mas também benefícios ambientais e socioeconômicos dos mesmos 

investimentos, oferecendo co-benefícios ambientais que incluem proteger e melhorar a 

biodiversidade, reduzindo e revertendo a tendência de perda e degradação dos ecossistemas 

terrestres e aquáticos (CONNOR et al., 2018). No entanto, a bioengenharia ainda desempenha 

um papel marginal na gestão dos rios (SYMMANK, 2020), que correspondem a menos de 1% 

                                                             
4 Infraestrutura verde é o conceito dado para a requalificação e enriquecimento de áreas verdes urbanas, a fim de 

restabelecer e potencializar processos naturais capazes de prestar importantes serviços para a cidade, tais como a 

redução do fenômeno de ilhas de calor, a provisão de áreas de refúgio para a fauna, e a melhoria da qualidade do 

ar e da qualidade da água (SILVA et. al., 2017). 
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do investimento total em infraestrutura para a gestão dos recursos hídricos (CONNOR et al., 

2018). 

LANGERGRABER et al. (2019), define Soluções baseadas na Natureza como conceitos 

que trazem a natureza para as cidades e, em muitos casos, isso inclui ideias para o design urbano 

que são inspiradas ou derivadas da natureza. O conceito de SbN passou a abranger soluções de 

projeto para paisagens e arquitetura contemporâneas, nas quais materiais naturais e vivos são 

aproveitados para enfrentar desafios sociais específicos que são comuns no ambiente construído 

(PEARLMUTTERA, 2020). Do mesmo modo, BONZI (2015) também identifica os benefícios 

das infraestruturas verdes relacionados à drenagem, mobilidade, conforto ambiental, limpeza 

da água e do ar, biodiversidade, lazer e imagem local.  

As intervenções em cursos d’água podem ser classificadas em função do grau de 

requalificação em que o processo de reversão se insere localmente. SILVA e PORTO (2020) 

classificam o uso predominante em três âmbitos: a Renaturalização, a Revitalização e a 

Recuperação. Do menor para o maior grau de intervenção, a recuperação compreende uma 

etapa inicial para restabelecer as condições sanitárias. A partir desta, a revitalização busca 

estabelecer um equilíbrio com os tipos de usos urbanos. E na fase de maior grau de intervenção, 

a renaturalização visa ao retorno das condições naturais do curso d’água. Ainda segundo SILVA 

e PORTO (2020), a adoção da melhor técnica - renaturalização, revitalização ou recuperação - 

a ser empregada em cada caso, dependem das características da bacia, uso e ocupação do solo 

atual, as demandas da sociedade para a área, sua relevância ecológica e condições políticas e 

econômicas para implantação de um projeto de requalificação de rios urbanos. 

As infraestruturas verde-azuis urbanas ensejam o conceito de SbN para o manejo 

sustentável de águas superficiais e com as áreas verdes5. Por exemplo, os parques lineares, redes 

hídricas, ao longo de logradouros, estacionamentos, rodovias, e em propriedades privadas como 

telhados e quintais de residências, condomínios, clubes, escolas. O conjunto de áreas com 

cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas), 

desempenham função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade 

estética, funcional e ambiental da cidade (SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE, 

2020) destacando-se ainda os seguintes benefícios para a população:  

                                                             
5 De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-se área verde de domínio público 

"o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria 

da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização" (MMA, 2012). 
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• Integração dos ambientes naturais aos construídos e aumentar a qualidade de vida na 

cidade, e requalificando a paisagem hídrica urbana; 

• Agregação do valor da propriedade e estimulo para o comércio local. 

• Formação de corredores verdes, conectando praças, parques e fragmentos florestais; 

• Contribuição para o conforto térmico na cidade durante as estações quentes e para a 

melhora da qualidade do ar. 

No contexto da gestão de bacias hidrográficas, destacam-se três objetivos essenciais de 

implantação das SbN: melhorar a disponibilidade de água, melhorar a qualidade da água e 

reduzir os riscos de desastres. As tendências atuais levam a enfrentar múltiplos e complexos 

desafios na gestão hídrica para dois aspectos relevantes, a disponibilidade e demanda de água, 

que estão relacionadas aos impactos das alterações dos ecossistemas e com o aumento da 

população urbana. A alteração do ciclo hidrológico decorrentes da rápida expansão das cidades 

implica na potencialização do escoamento superficial acompanhado por maiores quantidades 

de sedimentação e erosão, menor capacidade de armazenamento de água, com sérios impactos 

negativos no ciclo da água e o agravamento dos riscos ao ambiente urbano. Em muitos casos, 

formas de armazenamento de água mais amigáveis aos ecossistemas, como áreas úmidas 

naturais, melhorias na umidade do solo e recarga mais eficiente das águas subterrâneas, podem 

ser mais sustentáveis e econômicas do que a infraestrutura cinza tradicional (CONNOR et al., 

2018). No entanto, a infraestrutura verde e cinza devem trabalhar de maneira consorciada. 

Alguns dos melhores exemplos da implantação da SbN são onde eles melhoram o desempenho 

da infraestrutura cinza e ainda criam oportunidades como soluções inovadoras que incorporam 

perspectivas de serviços ecossistêmicos, resiliência aprimorada e considerações de subsistência 

no planejamento e gerenciamento da água (CONNOR et al., 2018).  

As alternativas decentralizadas com Soluções baseadas na Natureza estudadas no 

presente trabalho, auxiliares às infraestruturas convencionais de saneamento, buscam 

aperfeiçoar a rede hídrica existente com medidas sustentáveis de drenagem. Os princípios e 

aplicações práticas com SbN, especialmente urbanas, que abordam múltiplas funcionalidades 

das drenagens sustentáveis e resilientes emergem de diversos conceitos com destaque para as 

infraestruturas verdes (GI) e desenvolvimentos de baixo impacto (LID) nos Estados Unidos e 

Canadá, os sistemas de drenagem urbana sustentável (SUDS) no Reino Unido, projeto urbano 

sensível à água (WSUD) na Austrália, e mais recentemente na China as cidades-esponja (SCs). 
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2.2.2. Terminologias empregadas como medidas sustentáveis de drenagem 

Nas últimas décadas, a evolução da terminologia em torno da drenagem urbana passou 

por mudanças significativas que adotam uma abordagem mais sustentável. Ou seja, passando 

de uma abordagem amplamente focada na mitigação de enchentes e proteção da saúde, para 

uma outra abordagem em que uma ampla gama de considerações ambientais, sanitárias, sociais 

e econômicas são levadas em consideração (FLETCHER et al., 2015). Em resposta às mudanças 

em práticas sustentáveis de drenagem urbana, se desenvolveram uma série de novos termos que 

tentam descrever os princípios, processos e objetivos que se adaptem ao contexto local, como 

por exemplo: desenvolvimento de baixo impacto, sistemas de drenagem urbana sustentável, 

projeto urbano sensível à água, melhores práticas de gerenciamento. Nesta seção, são descritos 

os conceitos e a origem dos termos mais comuns associados à drenagem urbana, os quais se 

identificam uma relação desses métodos com os objetivos das SbN. 

2.2.2.1. Low Impact Urban Design and Development (LIUDD) ou Low Impact 

Development (LID)  

O termo desenvolvimento de baixo impacto (LID) refere-se a sistemas e práticas que 

usam ou imitam processos naturais que resultam na infiltração, evapotranspiração ou uso de 

águas pluviais para proteger a qualidade da água e o habitat aquático associado (US EPA, 2021). 

O termo desenvolvimento de baixo impacto (LID) tem sido empregado na América do Norte 

para gerenciar águas pluviais, que utiliza princípios como recriação de espaços verdes para 

projetar uma drenagem multifuncional de forma a reduzir o impacto urbanização e promover o 

movimento natural da água dentro de um ecossistema ou bacia hidrográfica. FLETCHER et al. 

(2015) identifica o uso do termo pela primeira vez em 1977 por BARLOW et al. em um 

relatório sobre o planejamento do uso da terra em Vermont, EUA. O conceito originou-se da 

proposta de se alcançar uma hidrologia natural, que emprega princípios como preservação e 

recriação da paisagem, para gerenciar as águas pluviais o mais próximo possível de sua fonte, 

e se aplicado em larga escala, o LID pode manter ou restaurar as funções hidrológicas e 

ecológicas de uma bacia hidrográfica (US EPA, 2021). Dentre as práticas que têm sido usadas 

para aderir a esses princípios, as mais comuns utilizadas são as instalações de valas de 

biorretenção, jardins de chuva, telhados com vegetação e pavimentos permeáveis.  

2.2.2.2. Water Sensitive Urban Design (WSUD). 

O termo Projeto Urbano Sensível à Água (WSUD) começou a ser usado no início da 

década de 1990, na Austrália, por WHELANS et al. (1994) em um manual preparado para o 
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Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do Governo Ocidental da Austrália 

(FLETCHER et al., 2015), e mais recentemente também passou a ser usado no Reino Unido 

(ASHLEY et al., 2013). Na prática, o WSDU integra águas pluviais, abastecimento de água 

subterrânea e gestão de águas residuais, e visa uma abordagem integrada em várias escalas, de 

lotes individuais a grandes subdivisões e grandes bacias hidrográficas (ENVIRONMENT 

EUROPEAN AGENCY, 2021). 

FLETCHER et al. (2015) resume os objetivos do WSUD, listados por WHELANS et al. 

(1994) como sendo para: (1) Gerenciar o balanço hídrico (considerando as águas subterrâneas 

e fluxos, juntamente com os danos das enchentes e erosão do curso d'água); (2) manter e 

melhorar a qualidade da água sempre que possível (incluindo sedimentos, proteção da 

vegetação ribeirinha e minimizar a exportação de poluentes para as águas superficiais e 

subterrâneas); (3) incentivar a conservação da água (minimizando a importação de 

abastecimento de água potável, por meio da coleta de águas pluviais e da reciclagem de águas 

residuais e reduções nas necessidades de irrigação); e (4) manter oportunidades ambientais e 

recreativas relacionadas à água.  

2.2.2.3. Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) ou Sustainable Drainage 

Systems (SuDS) 

No Reino Unido, os Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável (SUDS) consistem em 

uma série de tecnologias e práticas usadas para o gerenciamento da drenagem de águas pluviais 

por meio de uma abordagem sustentável, permitindo que os processos naturais reduzam, 

retenham e tratem a água que escorre de um local o mais próximo de onde a chuva cai. Sobre a 

terminologia dos Sistemas de Drenagem Sustentáveis (SuDS) no Reino Unido, algumas 

referências omitem o termo urbano, considerando que essas medidas também possam ser 

implementadas na área rural. FLETCHER (2015) identifica que o termo SUDS tenha sido 

criado inicialmente em 1997 por Jim Conlin, da Scottish Water, que é uma empresa estatutária 

que fornece serviços de água e esgoto em toda a Escócia. Ainda nessa época, os princípios da 

drenagem urbana sustentável de forma mais geral também estavam sendo elaborados (BUTLER 

e PARKINSON, 1997) e, com base em documentos publicados a partir de 2000, o termo SUDS 

foi formalizado (FLETCHER et al., 2015), culminando na elaboração de manuais pela 

Associação de Pesquisa e Informação da Indústria da Construção (CIRIA), altamente 

conceituados para auxiliar no planejamento, projeto, construção e manutenção de SuDS. As 

publicações mais recentes são: (C768) Guidance on the construction of SuDS, 2017 e (C753) 

The SuDS Manual, 2015. Segundo a Associação do Governo Local (LGA) (2021), os SuDS são 
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projetados para gerenciar os riscos de inundação e poluição resultantes do escoamento urbano 

e devem seguir os princípios-chave: (1) Um “trem de gestão” – usando uma série de 

componentes SuDS em sequência e caracterizando áreas em uso da terra e tipo de drenagem; 

(2) Controle na fonte – gerenciando o escoamento o mais próximo possível de onde recebe a 

chuva; (3) Gerenciando a água na superfície – sempre que possível, o escoamento deve ser 

gerenciado na superfície; (4) Envolvimento inicial e eficaz – considere o uso do SuDS nos 

estágios iniciais de seleção e design do local.  

2.2.2.4. Best Management Practices (BMP) e Stormwater Control Measures (SCMs) 

O termo “Melhores Práticas de Gerenciamento” foi usado em 1949, em referência ao 

manejo de terras agrícolas para restaurar uma cobertura vegetal e uma estrutura de solo mais 

favoráveis e mantendo as condições da terra e dos riachos para atender às necessidades 

presentes e futuras de água disponível (FLETCHER et al., 2015). Mais especificamente para a 

drenagem urbana, a definição de BMP se refere a atividades de prevenção da poluição, 

abrangendo as práticas não estruturais, que incluem atividades operacionais ou procedimentos 

de manejo, e as práticas estruturais como infraestrutura verde. Lançado pela primeira vez em 

outubro de 2000, o Menu Nacional de BMP para águas pluviais é baseado nas seis medidas 

mínimas de controle – educação pública, envolvimento público, detecção e eliminação de carga 

ilícita, construção, pós-construção, prevenção da poluição e manutenção (ENVORONMENT 

PROTECTION AGENCY, 2020).  

Os BMPs estruturais incluem sistemas projetados e construídos para gerenciar a 

quantidade ou o controle de qualidade da água do escoamento de águas pluviais (STRASSLER 

e STRELLEC, 1999), e podem ser projetados por meio das seguintes estratégias: infiltração; 

detenção; retenção; filtração; biofiltração; e wetlands construídos. Os BMPs não estruturais 

incluem práticas institucionais, prevenção da poluição, ou para reduzir o volume no escoamento 

de águas pluviais que requerem o gerenciamento na fonte, o que, por sua vez, pode reduzir ou 

eliminar a necessidade de tratamento caro de fim de linha por BMPs estruturais (STRASSLER 

e STRELLEC, 1999). Os BMPs não estruturais incluem medidas, por exemplo, educativas, 

práticas de reciclagem e manutenção de rede pluvial e de esgotos. O gerenciamento do 

escoamento poluído da água pode ser controlado por uma variedade de medidas que tendem a 

ser estruturalmente intensas e mais caras, ou não estrutural e menos caras (SCHOLZE, 

NOVOTNY e SCHONTER, 1993), sendo fundamental um planejamento de ações integradas 

entre os serviços públicos de saneamento.  
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No entanto, em resposta à falta de uma abordagem objetiva para o gerenciamento de 

águas pluviais, desde o lançamento do relatório National Research Council em 2008, houve um 

acordo universal para substituir o termo best management practices por stormwater control 

(FLECTHER et al., 2015) definindo diretamente o termo para o controle de águas pluviais.  

2.2.3.5. Green infrastructure (GI) ou Blue-Green infrastructure (BGI) ou Green 

Stormwater Infrastructure (GSI) 

O termo infraestrutura verde (GI) surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 e é um 

conceito que vai muito além da gestão de águas pluviais (FLECTHER et al., 2015), e busca 

maximizar seus benefícios por meio de uma rede de espaços verdes (BENEDICT e 

MCMAHON, 2006), fornecendo serviços ecológicos, podendo também impactar positivamente 

no consumo de energia, qualidade do ar, redução e sequestro de carbono, recreação e outros 

elementos de saúde e vitalidade da comunidade (CENTER FOR NEIGHBOURHOOD 

TECHNOLOGY, 2010).  

O termo GI está, cada vez mais, sendo utilizados na literatura de águas pluviais de forma 

intercambiável com BMP e LID (FLECTHER et al., 2015). No entanto, uma abordagem 

transdisciplinar é apropriada envolvendo engenheiros, projetistas, planejadores, tomadores de 

decisão e partes interessadas (AERN et al., 2014) como uma rede de práticas descentralizadas 

de gestão de águas pluviais. O termo infraestrutura verde é associado aos ecossistemas 

aquáticos em terminologias como Infraestrutura Azul Verde (BGI) (i.e. LAMOND e 

EVERETT, 2019) ou Infraestrutura Verde de Águas Pluviais (GSI) (i.e. DURKAN, 2021). A 

Infraestrutura Verde foi definida pela Lei de Melhoria de Infraestrutura Hídrica dos EUA 

(PUBLIC LAW 115–436 “Water Infrastructure Improvement Act”, de 14 de janeiro de 2019) 

como "uma gama de medidas que usam sistemas de planta ou solo, pavimento permeável ou 

outras superfícies ou substratos permeáveis, coleta e reutilização de águas pluviais, ou 

paisagismo para armazenar, infiltrar ou evapotranspirar as águas pluviais, reduzindo os fluxos 

para os sistemas de esgoto ou para as águas superficiais" (ENVIRONMENT PROTECTION 

AGENCY, 2021b). Na escala urbana, podem incluir projetos de telhados verdes e barril de 

chuva em uma casa, pavimentos permeáveis, biovaletas, jardins de chuva, arborização de ruas 

(ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY, 2021b; CENTER FOR NEIGHBOURHOOD 

TECHNOLOGY, 2010), e conservação de espaços verdes em praças e parques. Na escala de 

bacia hidrográfica, podem incluir a proteção de grandes áreas florestadas, por exemplo como 

corredores verdes, matas ciliares ribeirinhas, bacias de retenção, wetlands construídos, e a 
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preservação de encostas íngremes com vegetação (ENVIRONMENT PROTECTION 

AGENCY, 2021b). 

2.2.2.5. Sponge City (SC)  

O termo Cidades Esponjas foi desenvolvido na China por meio de um programa de 

gerenciamento de água urbana para reduzir os impactos socioambientais de inundação urbana 

e escassez hídrica causadas pela rápida expansão urbana. Além das práticas de desenvolvimento 

de baixo impacto (LID) incluídas, também consistem diversas estratégias para promover a 

segurança e proteção ambiental da água e a restauração ecológica (LI et al., 2016), 

frequentemente descrita como uma mudança do uso de infraestrutura cinza convencional para 

uma abordagem de gestão sustentável de águas pluviais (QIAO, LIAO, e RANDRUP, 2020). 

O governo chinês introduziu o conceito Cidades Esponjas que se popularizou depois de ser 

adotado pelo presidente chinês Xi Jinping e o governo central na conferência de urbanização 

central em 12 de dezembro de 2013.  

Conforme LI et al. (2016), nas últimas décadas o crescimento dos grandes centros 

urbanos da China sobre as áreas de florestas e regiões úmidas, interferiram no ciclo natural da 

água, interrompendo a infiltração de águas pluviais no solo e a reposição do armazenamento 

hídrico subterrâneo, e aumentando a ocorrência de inundações. DU et al. (2018) contextualiza 

que o crescimento de terrenos urbanos em várzeas está fortemente associado à ocorrência de 

enchentes na China, e o crescimento contínuo representará um desafio considerável para a 

sustentabilidade urbana, particularmente em bacias com más defesas contra inundações.  

Devido aos agravamentos dos problemas no gerenciamento urbano de águas pluviais, os 

gestores municipais e especialistas em recursos hídricos na China começaram a inovar as 

práticas com a implementação de projetos similares aos conceitos de desenvolvimento de baixo 

impacto (LID) norte-americanos. Para tanto, a fim de resolver os problemas de águas pluviais 

em megacidades, o controle da fonte e outras medidas e instalações devem ser combinadas 

como a detenção de águas pluviais em zonas úmidas, lagoas de retenção e planícies de 

inundação (CHE et al., 2014). Para NGUYEN et al, (2018) os projetos para as Cidades Esponjas 

têm quatro princípios principais, sendo estes: recursos hídricos urbanos, gestão ecológica da 

água, infraestruturas verdes e pavimentação permeável urbana. Assim, as estratégias de projeto 

implementadas e as medidas de construção devem ser compatíveis com cada região, variando, 

da escala local à bacia hidrográfica. No entanto, os projetistas devem considerar vários fatores 

de hidrogeologia, desenvolvimento econômico e uso do solo do projeto, a fim de selecionar o 

portfólio de LID ideal com os melhores benefícios (SHE, WEY e YOU, 2021).   
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2.2.3. Práticas de SbN para o manejo na fonte de águas superficiais urbanas 

Conforme mostrado no item anterior, as alternativas de controle na fonte empregadas na 

drenagem urbana para o gerenciamento sustentável das águas pluviais, apesar de tomarem 

diferentes termos e conceitos, os seus fundamentos se assemelham e convergem para a evolução 

de práticas que usam o conceito de SbN. Essas práticas de SbN buscam aprimorar o manejo das 

águas superficiais, prevenindo a poluição difusa e melhorando a qualidade da água que drena 

para os córregos e rios. E, além disso, essas medidas adaptativas introduzem alternativas em 

projetos que utilizam elementos naturais que se integram harmoniosamente na paisagem. As 

medidas de controle na fonte são aquelas que apresentam a nova visão de convivência com as 

cheias urbanas e reproduzem os processos hidrológicos naturais de infiltração, filtração, 

retenção e detenção do escoamento superficial (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2020).  

Os projetos usando estruturas seminaturais se adaptam com as infraestruturas urbanas 

existentes e podem ser implantados em parques, praças, ruas, áreas de quintais, e até sobre as 

edificações, por exemplo, os telhados verdes com jardins ou hortas. Os exemplos mais comuns 

utilizados para essas finalidades são: o jardim de chuva, biovaletas, trincheiras de infiltração, 

reservatório de biorretenção, telhados e fachadas verdes, cisternas e pavimentos permeáveis. A 

seguir são resumidas as funcionalidades com SbN requisitadas para o gerenciamento 

sustentável de bacias hidrográficas urbanas. 

2.2.3.1. Jardins de chuvas ou células de biorretenção 

Os jardins de chuvas são depressões rasas em forma de bacia preenchidas com grama, 

flores e outras plantas adaptadas, que coletam a água da chuva de um telhado, ruas, calçadas ou 

estacionamento, e permitem que a água da chuva se infiltre no solo ou evapore e transpire pela 

vegetação. Em áreas urbanas densas, as calçadas pavimentadas podem ser adaptadas por caixas 

de jardins de chuvas, com paredes verticais e fundos abertos ou conectados em galerias pluviais. 

São estruturas para filtração, infiltração e detenção de água de chuva, atenuando o escoamento 

e possuem alta eficiência na remoção de poluentes e contribuem para a valorização do espaço 

urbano com o incremento de áreas verdes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 

2020).  

A figura 10 ilustra um exemplo de jardim de chuva retendo a água da chuva no solo. 
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Figura 10. Jardins pluviais projetados junto ao meio-fio para prevenir inundações e reduzir 

transbordamentos de esgoto combinados em cursos d'água locais na cidade de Nova Iorque 

(Fonte: NYC Environmental Protection, 2019). 

2.2.3.2. Trincheiras de infiltração 

As trincheiras de infiltração são valas estreitas preenchidas com agregados de pedra, 

cascalho ou areia sobre o solo permeável, que interceptam o escoamento pluvial de pavimentos 

impermeáveis. Têm por objetivo recolher as águas pluviais de afluência perpendicular ao seu 

comprimento (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2020) e estão localizadas ao 

longo de sistemas viários como, por exemplo, de estradas, estacionamentos, praças, avenidas 

ou ruas. As medidas de controle com infiltração, em determinadas condições de projeto como 

em níveis de lençol freático menores de um metro (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2012), precisam descarregar o volume excedente em galerias pluviais, ou acompanhar 

outras medidas de controle, como, por exemplo, uma bacia de detenção. Outras condições 

operacionais que limitam a infiltração no solo, que devem ser consideradas, são os eventos 

pluviais mais extremos, ou o acúmulo de sedimento e lixo nesses locais, e neste último caso 

demandam limpezas periódicas. Os sistemas com poços e trincheiras de infiltração (figura 11) 
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podem remover sólidos em suspensão, partículas, bactérias, substâncias orgânicas, nutrientes e 

metais solúveis através dos mecanismos de filtração, absorção e decomposição microbiana 

(STRASSLER e STRELLEC, 1999).  

 

Figura 11. Foto da vala-trincheira de infiltração construído em escala real nas dependências da 

Universidade Federal de São Carlos. (Fonte: LUCAS et al, 2015).  

2.2.3.3. Telhados verdes e fachadas verdes 

Os telhados verdes (figura 12) permitem a infiltração e evapotranspiração da água 

pluvial, e também proporcionam outros benefícios como isolamento térmico das ilhas de calor 

urbanas (BESIR e CUCI, 2018), favorecimento da biodiversidade (KOTZE et al., 2020), 

produção de alimentos, e também para melhorar a paisagem urbana. Telhados verdes são uma 

variação de células de biorretenção que têm uma camada de solo sobre uma manta de drenagem 

que coleta a água de chuva até um reservatório, oferecendo a opção de reaproveitamento. Eles 

contêm vegetação que permite a infiltração da chuva e a evapotranspiração da água armazenada. 

O fluxo de calor através dos telhados dos edifícios no verão pode ser reduzido em 

aproximadamente 80% por meio de telhados verdes. Em geral, os telhados representam cerca 

de 20-25% das áreas de superfície urbana (BESIR e CUCI, 2018) e, nesse sentido, os telhados 

e fachadas verdes podem ser considerados uma das soluções mais oportunas para a 

sustentabilidade urbana onde o espaço no solo é limitado. Fachadas verdes ou paredes vivas 

usam plantas para o recobrimento dos edifícios com objetivo de refrigeração, paisagismo e 
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podem contribuir para a remoção de poluentes da água cinza (PRADHAN, AL-GHAMDI e 

MACKEY, 2019). A parede verde é uma forma alternativa de wetland construído, que tem sido 

bem reconhecida e amplamente aplicada em todo o mundo para vários tratamentos de águas 

residuais, particularmente em tratamento de águas cinzas (ADDO-BANKAS, 2021). Ressalta-

se que o acúmulo médio anual de CO2 atinge o nível de 13,41-97,03 kg de carbono/m2 para 98 

m2 de sistema de vegetação vertical (BESIR e CUCI, 2018).   

 

Figura 12. Telhado verde instalado em empreendimento na cidade de Porto Alegre/RS 

(Fonte: ECOTELHADO, 2020). 

2.2.3.4. Barris de chuva ou cisternas (coleta de água da chuva)  

Barris de chuva e cisternas são recipientes que armazenam a coleta de águas do telhado 

durante eventos pluviais com o objetivo de reutilizar a água da chuva para finalidades não 

potáveis, como limpeza ou irrigação, e reduzir a quantidade de água pluvial escoada para fora 

das propriedades. As cisternas fornecem alternativa de armazenamento subterrâneo, 

garantindo a captação de volumes maiores e a economia no consumo de água distribuída da 

concessionária, e ainda reduzem a conta de água ao longo do mês. O dimensionamento do 

reservatório, a área do telhado e intensidades de precipitação local são fatores determinantes 

da capacidade de estocagem. A implementação, em larga escala, de barris de chuva ou 

cisternas oferece benefícios para os sistemas de drenagem urbana, pois reduzem o volume de 

água escoado.  



 

50 
 

2.2.3.5. Pavimentos porosos ou permeáveis 

Pavimentos porosos ou permeáveis são revestimentos em asfalto e concreto porosos, 

bloco de concreto perfurado modular ou em blocos de concreto intertravados, preenchidos 

com grama nas juntas ou vãos, que permitem com que a chuva percolem no solo subjacente 

até a camada de armazenamento, onde pode se infiltrar no solo ou ser reaproveitada. O 

pavimento permeável pode reduzir significativamente a quantidade de escoamento e poluentes 

(STRASSLER e STRELLEC, 1999) na subcamada de infiltração por meio de superfícies 

resistentes e úteis (KAZEMI, GOLZARIAN e MYERS, 2018), e o volume de água da chuva 

é capturada e transportada para a zona de armazenamento abaixo, para reutilização (MYERS 

et al., 2009; 2011) ou infiltrada no solo circundante. Alguns estudos investigaram o potencial 

de infiltração da aplicação de pavimentos permeáveis na qualidade de águas pluviais, como 

por exemplo, reduções nos sedimentos, nutrientes e metais (HATT et al., 2007), e 

hidrocarbonetos (PUEHMEIER e NEWMAN, 2008; NEWMAN et al., 2013). Recomenda-se 

que o pavimento poroso seja usado em locais que não estão expostos a grandes volumes de 

tráfego ou equipamentos pesados, bem como em áreas que recebem escoamento com grandes 

quantidades de sedimentos devido à obstrução dos poros (STRASSLER e STRELLEC, 1999). 

No entanto, são bem eficazes para calçadas e ruas em áreas residenciais, comerciais, e em 

estacionamento. 

2.2.3.6. Wetlands construídos (WC) 

Alagados construídos (constructed/build wetlands) são essencialmente SbN que tratam 

as águas poluídas e podem se localizar em áreas receptoras de corpos d’água contaminados 

por poluição pontual e poluição difusa (HERZOG, 2020). São processos de tratamento por 

fitorremediação pela presença de hidrófitas, que combinam processos físicos, físico-químicos 

e bioquímicos para remover os poluentes do escoamento pluvial (SCHOLZE, NOVOTNY, e 

SCHONTER, 1993). A remoção de poluentes em wetlands construídos podem ocorrer por 

processos de sedimentação, filtração, volatilização, adsorção, absorção, decomposição 

microbiana e absorção pelas plantas (STRASSLER e STRELLEC, 1999). Além disso, podem 

fornecer um armazenamento significativo do volume de água em córregos, amenizando os 

picos do escoamento superficial durante chuvas intensas. As infraestruturas convencionais de 

drenagem urbanas transportam grande quantidade de partículas sólidas, incluindo areias e 

sedimentos e, por essa razão, os projetos de wetlands construídos geralmente demandam de 

tratamentos preliminares para não comprometer o desempenho do processo.  
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Uma série de estudos de caso investigados por RIZZO et al. (2020) descrevem o 

desempenho de wetlands construídos na remoção de contaminantes emergentes, metais 

pesados, microbiológicos e poluentes convencionais. 

A exploração de múltiplos serviços ecológicos, especialmente no apoio à 

biodiversidade, podem ser, ainda, outro fator importante para impulsionar a aplicação do 

sistema wetland. Por exemplo, a combinação entre a renaturalização de córregos urbanos e a 

construção de parques lineares. Um exemplo nesse conceito de projeto foi o Minghu Wetland 

Park, na China, que envolveu a despoluição e a restauração ecológica do rio, que fornecem 

importantes valores ecológico, recreativo e social para a região. O escopo do projeto incluiu 

uma série de wetlands integrados com diferentes dimensões, a revitalização ribeirinha do rio 

Shuicheng, e a criação de ciclovias e áreas para acesso às zonas ribeirinhas integrando um 

espaço recreativo natural ao ambiente urbano. A figura 13 ilustra o Parque Wetland Minghu 

situado na cidade de Liupanshui, ao longo do rio Shuicheng, outrora poluído e canalizado. 

 

Figura 13. Minghu Wetland Park, na China (Fonte: TURENSCAPE, 2014). 

As técnicas com WC são utilizadas como SbN adaptando dispositivos hidráulicos junto 

ao sistema de drenagem urbano, como forma de prevenir os impactos da poluição difusa nos 

sistemas hídricos durante os eventos de chuvas. Por exemplo, ÁLVAREZ-ROGEL et. al. (2020) 

demonstrou o desempenho de biorreatores com raspas de madeira e wetlands construídos para 

tratamento de água que flui em valas de drenagem, com a remoção de nitrato em 47,0% 

aplicando uma mistura de cascalho e silte e a remoção de fósforo reativo solúvel em 71,0% com 
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uma mistura de cascalho e biochar. LIQUETE et al. (2016) também confirmaram por meio das 

eficiências médias de remoção de 72-96% de demanda química de oxigênio em wetlands 

construídos para tratar a poluição da água por esgotos da área urbana adjacente ao parque, e 

uma lagoa de biorretenção que também tem capacidade de armazenar 71% do volume afluente 

relacionado ao controle de enchentes. YANG et al. (2020) relataram a redução de 21,7% de 

nitrogênio total e 41,8% de fósforo total por meio da absorção de macrófitas com a combinação 

de wetland construído e reservatório embutido. JURCZAC et. al. (2018) demonstraram a 

performance de um sistema combinado de medidas de engenharia com biotecnologias para a 

retenção e a despoluição do escoamento de águas pluviais que drena da rua para um reservatório 

de recreação do sistema fluvial urbano, retendo o volume de escoamento pluvial em 86,3%, 

reduzindo a concentração de sólidos suspensos totais em 86,0%, nitrogênio total em 71,5%, 

nitrito em 78,3%, nitrato em 58,1%, amônio em 52,6%, fósforo total em 66,7% e fosfatos em 

40,7%. HERNÁNDEZ-CRESPO et al. (2017) relataram o desempenho de seis wetlands 

construído de fluxo superficial horizontal e subsuperficial vertical para o tratamento das águas 

eutróficas de um lago, que variaram entre 40–50% para a redução de fósforo total e 30–75% 

para nitrogênio total, e a remoção de clorofila-a próxima de 80% com o objetivo de comparar 

o desempenho na redução da biomassa de fitoplâncton. 

Como exemplo de desempenho com o emprego da tecnologia wetlands, MENDONÇA 

e NOLASCO (2017) avaliaram uma estação de tratamento de esgoto (ETE) experimental, 

construída em escala real nas dependências do Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH da 

Escola Politécnica da USP, constituída por tanque séptico seguida por wetland construídas 

híbridas, com fluxo contínuo subsuperficial vertical seguida por uma câmara com fluxo 

contínuo subsuperficial horizontal, ambas cultivadas com capim Vetiver. O estudo 

experimental contribuiu no avanço do conhecimento na utilização de wetlands construídas 

híbridas como uma solução simplificada e de baixo custo para o tratamento descentralizado de 

esgotos domésticos próximo às fontes geradoras, especialmente de habitações e núcleos 

habitacionais isolados, incluindo os de interesse social (por exemplo em comunidades de alta 

vulnerabilidade social e econômica), em áreas periurbanas e rurais desprovidas de serviços 

públicos coletivos de esgotamento sanitário. Outro exemplo brasileiro em escala piloto foi o 

teste de wetlands construídos com superfície de água livre dentro do Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga, em São Paulo, e resultou na remoção de fósforo total entre 81,9% e 94,7% nos 

períodos de clima úmido e seco, respectivamente BALDOVI et al. (2021).  
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O uso de wetlands construídos com fluxo vertical para tratar águas cinzas oferecem 

importantes vantagens para superar as limitações de espaço em áreas urbanas. E ainda, são 

bastante oportunos para serem planejados em edificações, de forma isolada, para tratamento e 

reaproveitamento de água no local, diminuindo o consumo de água potável para usos menos 

exigentes, como limpeza e irrigação de jardim, por exemplo. KOTSIA et al. (2020) examinou 

a viabilidade técnica e de adaptação no uso de plantas ornamentais como vegetação de wetland 

construído de fluxo vertical para tratamento de águas cinzas residenciais, visando melhorar a 

estética e a aceitabilidade do sistema, e observou a eficiência média de redução de DBO em 

99%, DQO em 96% e remoção de fósforo total variando entre 11-20%.  

2.2.3.7. Parques lineares. 

Os parques lineares são intervenções urbanas multifuncionais que oferecem áreas de 

lazer, descanso e mobilidade como ciclovias e vias para pedestres. Por sua morfologia linear, 

são construídos em diferentes escalas ao longo de cursos d’água, representando alternativas 

sustentáveis viáveis para minimizar os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos, por 

exemplo, de mitigar enchentes e melhorar a qualidade das águas pluviais (MUGAVIN, 2004), 

ou impedir a ocupação irregular das áreas ribeirinhas (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2012).  

A implementação de zonas de amortecimento ribeirinhas por meio de parques lineares 

é fundamental no controle de poluição difusa para prevenir a eutrofização dos ecossistemas 

aquáticos e, além disso, fornecem habitats que beneficiam a biodiversidade. IZYDORCZYK et 

al. (2018) relataram a eficiência máxima em 81% na redução de fosfatos e a remoção de nitrato 

variou entre 61-99% na avaliação de cinco zonas de amortecimento ribeirinhas com largura 

entre 8 à 77 metros, destinadas para reduzir o carreamento de poluição difusa no corpo receptor, 

melhorando a qualidade da água na bacia, e observaram ainda que a diversidade de espécies de 

plantas das zonas ribeirinhas é um fator que aumentou a eficiência. A conservação de zonas 

ribeirinhas em fundo de vale é essencial na manutenção da qualidade de água e podem ser 

planejadas com projetos de paisagem urbana, oferecendo ambientes de descanso e recreação 

para a comunidade do entorno. 

Além disso, eles ajudam a recuperar a paisagem estética em cursos de águas degradados 

e ajudam a preservar espécies de plantas e animais, pois estabelecem um sistema interligado de 

espaços verdes, que são planejados e gerenciados para fornecer recursos sociais, econômicos e 

benefícios ambientais (IBRAHIM, BARTSCH e SHARIFI, 2020). A revitalização de córregos 

ou rios urbanos são essencialmente SbN que garantem a recomposição de áreas de preservação 
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permanentes e para a manutenção da biodiversidade na criação de habitats e dispersão de 

espécies. As zonas ripárias fornecem serviços ecológicos de suporte na proteção do solo e 

ciclagem de nutrientes; serviços de provisionamento como o abastecimento de alimentos e água 

doce; serviços de regulação do clima, controle de enchentes e melhoria da qualidade de água; e 

os serviços culturais que incluem a facilitação da recreação e do ecoturismo e oportunidades 

para promover valores espirituais e educacionais (IBRAHIM, BARTSCH e SHARIFI, 2020).  

A figura 14 ilustra o corredor ecológico de Ningbo concluído em 2016, e implantado 

em um local pós-industrial como parte de um novo distrito urbanizado, para recuperar áreas 

ecológicas degradadas e para prestar serviços sociais e culturais às comunidades. Segundo 

HOLMES (2020), o projeto adota quatro estratégias: (1) Preservação, reutilização e 

regeneração; (2) Processos hidroecológicos para interceptar o escoamento superficial urbano e 

remover os nutrientes; (3) Vegetação diversificada; e (4) Ambientes e caminhos paisagísticos 

em calçadões, plataformas, trilhas ciclovias.  

 

Figura 14. Corredor ecológico na cidade de Ningbo, China. (Fonte: Governo Municipal de 

Ningbo, 2018).  
 

2.3. METAS DO PROGRAMA NOVO RIO PINHEIROS 

O Programa Novo Rio Pinheiros estabelece como meta a redução do esgoto lançado nos 

afluentes do rio Pinheiros, melhorando a qualidade das águas e integrando o rio à cidade 
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(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO6, 2021). Segundo o mesmo portal de notícias do 

Governo de São Paulo (2021), devido à condição de ser um rio urbano, a conclusão de sua 

despoluição não prevê a potabilidade da água, porém se espera os seguintes benefícios: a 

melhora no odor existente; o abrigo da fauna; e, principalmente, atrair a população para as 

margens do rio Pinheiros com a recuperação ambiental e paisagística do entorno. O Programa 

foi implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em agosto de 2019 com o cronograma de 

conclusão previsto até 2022, e é coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo (SIMA).  

O quadro 2 descreve os cinco eixos estruturantes do Programa: saneamento, 

manutenção, resíduos sólidos, revitalização das margens, e comunicação.  

Quadro 2. Descrição das principais ações do Programa Novo Rio Pinheiros 

Eixos Estruturantes do Programa Novo Rio Pinheiros 

Saneamento 

• Tratamento da água dos afluentes.  

• Complementação dos coletores tronco, imóveis conectados à rede.  

• Implantação de UR. 

Manutenção 
• Recuperação dos taludes. 

• Desassoreamento. 

Resíduos sólidos 
• Coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

• Remoção carga e destinação dos resíduos do Canal do Pinheiros. 

Revitalização 

• Revitalização das margens. 

• Usina São Paulo. 

• Integração ciclovias. 

• Passarelas. 

• Parque linear. 

• Pomar urbano. 

Comunicação 

Socioambiental 

• Ações sociais e ambientais. 

• Parcerias com comunidades. 

• Parcerias com a Prefeitura de São Paulo. 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 

Para a execução do Programa Novo Rio Pinheiros reuniram-se as ações da Empresa 

Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), da Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP), da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e do 

                                                             
6 Site de informações do Programa Novo Rio Pinheiros que pode ser acessado em: 

https://novoriopinheiros.sp.gov.br/ 
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Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). E ainda, recebe importante apoio da 

Prefeitura de São Paulo, que ocupa a maior parte da bacia do rio Pinheiros. 

Quadro 3. Principais ações do Programa previstas pelas empresas do Governo de São Paulo. 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 

2.3.1. Eixo Saneamento 

A Sabesp, por meio da expansão das infraestruturas de esgotamentos sanitários com 

obras para a construção de interceptores, redes coletoras e novas ligações de esgotos, tem a 

meta de elevar o tratamento de esgotos dos atuais 4.600 litros por segundo para 7.400 litros por 

segundo até o final das intervenções em 2022 (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021), encaminhando o volume de esgotos para a estação de 

tratamento de esgotos – ETE Barueri, operada pela Sabesp. Entre 2019 e 2020, a Sabesp assinou 

16 contratos para execução de obras de esgotamento sanitário nas sub-bacias do Rio Pinheiros 

com cronograma previsto para conclusão até 2022. As obras de ampliação da coleta e o 

tratamento de esgoto começaram no final de 2019 nas sub-bacias dos córregos 

Corujas/Rebouças (códigos das sub-bacias PI-10 e PI-12), Morumbi (PI-07), Aterrado/Zavuvus 

(PI-34), Ponte Baixa/Socorro (PI-11 e PI-13) e Pedreira/Olaria (PI-36). Em maio de 2020 foram 

iniciados os trabalhos nas bacias do Jaguaré (PI-01), Alto Pirajuçara (PI-03), Baixo Pirajuçara 

(PI-03), Cidade Jardim/Morumbi (PI-05 e PI-07), Água Espraiada (PI-22) e Pouso Alegre/Santo 

Amaro/Poli (PI-28, PI-30 e PI-32). Em julho de 2020, a Sabesp assinou os últimos quatro 

contratos nas sub-bacias Cordeiro (PI-24), Cachoeira/Morro do “S” (PI-09), Baixo Pirajuçara-

Antonico (PI-03) e Pirajuçara-Poá/Taboão (PI-03) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2021).  

A Tabela 1 relaciona a quantidade de imóveis que estão sendo ligados ao sistema de 

esgotamento sanitário, em cada contrato, retirando os despejos de esgotos sem tratamento nos 

sistemas de drenagem urbanos, rios e córregos e encaminhando para o tratamento centralizado. 

Empresa Pública Ações previstas para o Programa 

EMAE 
Limpeza, aprofundamento e desassoreamento da calha do Rio Pinheiros e 

revitalização das margens. 

SABESP Implantação de infraestruturas de esgoto e monitoramento da água nas 

microbacias afluentes. 

CETESB Monitoramento da qualidade da água do Rio Pinheiros e principais 

afluentes por parâmetros analíticos físico-químicos e microbiológicos. 

DAEE 
Emissão de outorga para intervenções em cursos de água, como a 

ampliação de sistemas de interceptores e emissários de esgotos. 
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Tabela 1. Contratos de performance para a execução das obras dos coletores tronco, redes, 

ligações de esgoto e soluções para a redução dos níveis de demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO). 

Código Sabesp Bacia de esgotamento 

Meta prevista dos 

imóveis com novas 

ligações de esgotos 

PI-01 Jaguaré 58.392 

PI-03 Pirajuçara (Baixo Pirajuçara) 57.832 

PI-03 Pirajuçara (Alto Pirajuçara) 105.832 

PI-03 Pirajuçara (Baixo Pirajuçara - Antonico) 5.986 

PI-03 Pirajuçara (Poá / Taboão da Serra) 44.084 

PI-03 CT Pirajuçara 39.395 

PI-05 e PI-07  Cidade Jardim e Morumbi 9.482 

PI-07 Morumbi (Jardim Tramontano) 900 

PI-09 Cachoeira - Morro do "S" 69.192 

PI-11 e PI-13 Ponte Baixa e Socorro 20.904 

PI-10 e PI-12 Corujas e Rebouças 2.964 

PI-22 Água Espraiada 44.857 

PI-24 Cordeiro 45.425 

PI-28, PI-30 e PI-32 Pouso Alegre, Santo Amaro e Poli 3.728 

PI-34  Ribeirão Aterrado (córrego Zavuvus) 18.387 

PI-36 Pedreira / Olaria 15.740 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 

As Unidades de Recuperação de Qualidade do Córrego (UR) foram concebidas para 

realizar o tratamento diretamente nos córregos afluentes em cinco sub-bacias que apresentam 

núcleos de ocupação irregular com inviabilidade técnica para implantação de infraestrutura 

convencional de esgoto. Essas unidades vão retirar o esgoto remanescente desses núcleos 
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presente no corpo hídrico, de forma que esteja despoluído antes de desaguar no rio Pinheiros 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

A Tabela-2 apresenta as vazões nominais em metros cúbicos de tratamento para a 

operação dessas UR relacionadas por contratos.  

Tabela 2. Contratos para instalação da UR. 

Córrego Descrição 

Vazão 

(m3) 

Jaguaré 

Unidade de Recuperação da Qualidade do córrego 

Jaguaré 1,08 

Antonico 

Unidade de Recuperação da Qualidade do córrego 

Antonico 0,18 

Pirajuçara 

Unidade de Recuperação da Qualidade do córrego 

Pirajuçara 0,6 

Cachoeira 

Unidade de Recuperação da Qualidade do Córrego 

Cachoeira 1,1 

Água Espraiada 

Unidade de Recuperação da Qualidade do Córrego Água 

Espraiada 0,5 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

 

A figura 15 representa o mapa da bacia do Pinheiros com as delimitações das áreas de 

abrangência dos contratos do tipo performance, para a execução das obras dos coletores tronco, 

redes, e ligações de esgoto. As áreas com bacias concluídas representam as sub-bacias de esgoto 

com a totalidade das redes coletoras encaminhando o esgoto para tratamento.  

A figura 16 representa o mapa da bacia do Pinheiros com a localização das Unidades de 

Recuperação da Qualidade do Córrego do Programa Novo Rio Pinheiros, que foram projetadas 

para melhorar a qualidade da água nos córregos a jusante dos núcleos de habitação subnormal 

que possuem complexidade técnica para instalação de infraestrutura de redes de esgotos 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021), e também estão representadas as áreas 

com ocupação de favelas conforme arquivo SIG do GEOSAMPA. 
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Figura 15. Contratos para a ampliação das infraestruturas de esgotamento sanitário na bacia do 

Pinheiros (Fonte: Produzido pelo autor com arquivos SIG fornecidos pela SABESP). 
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Figura 16. Representação das Unidades de Recuperação da Qualidade do Córrego do Programa 

Novo Rio Pinheiros e os núcleos de habitação subnormal (Fonte: Produzido pelo autor com 

arquivos SIG fornecidos pela SABESP e GEOSAMPA). 

A recuperação e manutenção da qualidade dos cursos de água na bacia hidrográfica do 

rio Pinheiros está diretamente associada à eficiência e abrangência dos atendimentos dos 

serviços de saneamento, sendo que a plenitude e eficiência dos sistemas de esgotamento (coleta 

e tratamento) dependem da capacidade operacional do prestador do serviço e da colaboração 

dos usuários em uma responsabilidade compartilhada.  
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Figura 17. Construções não convencionais de redes de esgotamento sanitário em fundo de 

vales. (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 2021) 

O sistema de esgotamento sanitário é separado do sistema de drenagem pluvial. A área 

da bacia do rio Pinheiros está dividida por 25 sub-bacias de esgotamento que encaminham os 

esgotos coletados para a estação de tratamento de esgotos - ETE Barueri. A Sabesp opera os 

serviços de coleta e tratamento de esgotos. O sistema principal de esgotos da bacia do Pinheiros 

é composto pelos interceptores ao longo do canal do rio Pinheiros, os quais recebem os esgotos 

dos coletores-tronco das 25 sub-bacias de esgoto. 

Tabela 3. Correlação das bacias de esgoto com as sub-bacias hidrográficas afluentes principais 

do rio Pinheiros. 

Código da 

Sub-bacia  

(Sabesp) 

Denominação Bacias 

de esgotamento 

(Sabesp) 

Margem do 

rio Pinheiros 

Sub-bacias afluentes do rio 

Pinheiros 

PI-01 Ribeirão Jaguaré Esquerda 

Córrego Jaguaré e Córrego da 

Avenida Eng. Alexandre 

Mackenzie 

PI-02 Vila Hamburguesa Direita 

Dreno da Vila Hamburguesa e 

Ceagesp 

PI-03 Ribeirão Pirajuçara Esquerda 

Córrego Pirajuçara, Córrego 

Antonico 

PI-04 Córrego Boaçava Direita Córrego do Boaçava 

PI-05 Cidade Jardim Esquerda 

Córrego Oscar Americano, 

Córrego Pedro Avancini, Córrego 

Boaventura J. Neto.  

PI-06 Córrego Belini Direita Córrego Belini 
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PI-07 Morumbi Esquerda 

Córrego Alberto Oliveira Lima, 

Córrego Poço Fundo 

PI-08 Alto de Pinheiros Direita  

PI-09 Córrego Cachoeira Esquerda 

Córrego do Pau Arcado, Córrego 

do Morro do “S” 

PI-10 Corujas Direita Córrego Corujas 

PI-11 Córrego Ponte Baixa Esquerda Córrego da Ponte Baixa 

PI-12 Rebouças Direita Córrego Verde I 

PI-13 Socorro Esquerda Dreno Cayaguava 

PI-14 Nove de Julho Direita 

Córrego Verde II e Córrego 

Iguatemi 

PI-16 Sapateiro Direita Córrego do Sapateiro 

PI-18 Uberaba Direita Córrego Uberaba 

PI-20 Traição Direita Ribeirão Traição 

PI-22 Água Espraiada Direita Córrego Água Espraiada 

PI-24 Cordeiro Direita Córrego do Cordeiro 

PI-26 

Chácara Santo 

Antônio Direita  

PI-28 Pouso Alegre Direita Córrego Maria Joaquina 

PI-30 Santo Amaro Direita  

PI-32 Poli Direita Córrego Poli 

PI-34 Aterrado - Zavuvus Direita Córrego Zavuvus 

PI-36 Córrego Pedreira Direita 

Córrego Pedreira e Córrego 

Olaria e Dreno da Usina 

Piratininga 

 

A CETESB monitora dezoito pontos nos afluentes e quatro pontos no canal do rio 

Pinheiros, e são analisados os parâmetros de qualidade físicos, químicos e biológicos. Além do 

monitoramento da qualidade da água da bacia do Rio Pinheiros, também são monitorados o 

sedimento do rio por meio das análises – carbono orgânico total, nitrogênio amoniacal e fósforo 

total – que são predominantemente arenosos tanto na calha do Pinheiros quanto na foz dos 

afluentes, com baixos índices de composição de matéria orgânica e baixa presença de 

contaminantes industriais em sua composição (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2021). 

Quadro 4. Descrição dos dezoito pontos de monitoramento da qualidade de água das sub-

bacias tributárias do rio Pinheiros. 

Denominação do 

ponto (CETESB) 
Nomenclatura do ponto / Córrego 

BOSC04500 Córrego Dom Bosco 

CAYA04950 Dreno Cayaguava 

CORD04950 Córrego do Cordeiro 

ESSE04800 Córrego do Morro do "S" 
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JAME04800 Córrego da Av. Jaime de Oliveira 

JUDA02300 Córrego Judas 

KUJA04350 Córrego das Corujas 

MACK04900 Córrego da Av. Eng. Alexandre Mackenzie 

OLAR04800 Córrego Olaria 

PBAX04600 Córrego da Ponte Baixa 

PARC04900 Córrego do Pau Arcado/ Morumbi 

PEDR04800 Córrego Pedreiras  

POLI04900 Córrego Poli  

SPRA04850 Córrego Água Espraiada 

TRAI04850 Córrego da Traição 

UARE04550 Córrego do Jaguaré 

JUÇA04900 Córrego do Pirajuçara 

ZVUS04950 Córrego Zavuvus  

(Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 

Quadro 5. Descrição dos quatro pontos de monitoramento da qualidade de água distribuídos 

ao longo do canal do rio Pinheiros. 

Denominação do 

ponto (CETESB) 
Nomenclatura do ponto ao longo do rio Pinheiros 

PINH04100 Usina Elevatória de Pedreira 

PINH04250 Ponte do Socorro 

PINH04500 Ponte Ary Torres 

PINH04900 Estrutura de Retiro 

(Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 

 

 A figura 18 representa o mapa da bacia do rio Pinheiros, os principais cursos d’água e 

limites das sub-bacias hidrográficas principais, e a localização dos dezoito pontos da CETESB 

para o monitoramento da qualidade de água das sub-bacias tributárias do rio Pinheiros e mais 

os quatro pontos de monitoramento da qualidade de água distribuídos ao longo do canal do rio 

Pinheiros. 
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Figura 18. Pontos de monitoramento da qualidade de água nas sub-bacias do rio Pinheiros. 

(Fonte: produzido pelo autor com consulta de dados do INFOÁGUAS, 2021) 

Quadro 6. Descrição da meta do Programa Novo Rio Pinheiros para a quantidade de imóveis 

previstos para a conexão à rede coletora com o encaminhamento para a estação de tratamento 

de esgoto. 

Quantidade de imóveis totais previstos para conexão à rede de esgoto. 

Meta do Programa Novo Rio Pinheiros Mais de 532.619 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 
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2.3.2. Eixo Manutenção 

A EMAE promove ações de manutenção estruturais e na conservação ao longo do rio 

Pinheiros por meio de desassoreamento e o plantio de espécies nativas nas margens. O processo 

de desassoreamento consiste na retirada de resíduos sólidos sedimentados do fundo do rio e que 

contribuem para regeneração natural das águas e o aumento da capacidade de armazenamento 

e vazão de água da bacia hidrográfica. 

Quadro 7. Contratos da EMAE para o desassoreamento do canal do rio Pinheiros 

Denominação do contrato 

EMAE 
Descrição do serviço 

Canal Pinheiros Inferior - Lote 2. 
Prestação de serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros 

Inferior - Lote 2 

Monitoramento por 

câmaras Canal Pinheiros. 

Prestação de serviço de monitoramento por câmaras e pesagem 

de caminhões no canal Pinheiros 

Remoção, carga, transporte e 

destinação de vegetação aquática 

e de detritos flutuantes do Canal 

Pinheiros. 

Serviço de remoção, carga, transporte e destinação de vegetação 

aquática e de Detritos flutuantes do Canal Pinheiros. Aditado 

para os serviços de Ecoboats  

Canal Pinheiros Superior - Lote 1 
Prestação de serviços de desassoreamento do Canal Pinheiros 

Superior - Lote 1 - Canal do Pinheiros Superior - CPS 

Medição topografica e 

ecobatimetria. 
Prestação de serviços de topografica e ecobatimetria 

Manutenção de áreas do Canal do 

Pinheiros 

Prestação de serviços de manutenção de áreas do Canal do 

Pinheiros 

Cava de Carapicuíba - Lote 2 

Bota-Fora Interlagos, Caixas A e 

B 

Prestação de serviços de desaterro dos bota fora transitórios, 

transporte e disposição final dos sedimentos, para cava de 

Carapicuíba, Lote 2, Bota-Fora Interlagos, Caixas A e B. 

Cava de Carapicuíba Lote 1, 

Bota-Fora 1, Caixas A. 

Prestação de serviços de desaterro dos bota fora transitórios, 

transporte e disposição final dos sedimentos, para cava de 

Carapicuíba, Lote 1, Bota-Fora 1, Caixas A. 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

As figuras 19 e 20 ilustram as ações do eixo manutenção do Programa executados pela 

EMAE, com os serviços de desassoreamento do rio Pinheiros para aumentar a capacidade de 

recebimento da drenagem de águas pluviais da bacia e para melhorar a qualidade da água do 

rio. 
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Figura 19. Retirada de detritos do fundo do rio Pinheiros, contribuindo para a capacidade 

natural de regeneração das águas, além do aumento do armazenamento e vazão (Fonte: 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 
 

 

Figura 20. Disposição provisória do sedimento retirado do rio para secagem e transporte por 

caminhão para a destinação final (Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 
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Quadro 8. Volume em metros cúbicos de material desassoreado do rio Pinheiros. 

Volume retirado anualmente com o desassoreamento do rio Pinheiros. 

2019 135.889,5 m3 

2020 104.705,4 m3 

2021 116.142,0 m3 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

2.3.3. Eixo Resíduos Sólidos 

Para a remoção de resíduos e vegetação aquática, a coleta de lixo flutuante e a remoção 

da vegetação aquática são feitas por quatro conjuntos de embarcações. Para complementar o 

serviço, são operados 10 barcos coletores (com dimensões menores) que foram planejados 

exclusivamente para auxiliar na remoção de material flutuante, e podem navegar mesmo nas 

áreas mais assoreadas (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

Algumas características dos equipamentos usados para a remoção de resíduos sólidos: 

• Rebocador (3,20 metros de largura e 10,30 metros de comprimento) com calado de 

1,20 metros; 

• Plataforma com escavadeira embarcada (7,00 metros de largura e 18,30 metros de 

comprimento) com calado de 0,40 metros; 

• Barcaça de acondicionado para o lixo flutuante e a vegetação aquática (8,05 metros de 

largura e 17,90 metros de comprimento). A capacidade de armazenamento chega a 90 toneladas 

e o calado da embarcação carregada chega a 1,20 m. 

• Barco coletor (10 unidades de embarcações com 3,20 m de largura e 6,50 de 

comprimento) com um calado de 0,15 m e capacidade de armazenamento de 4,0 m³. Os barcos 

têm um calado de 0,15 m, e conseguem navegar em toda a extensão do Canal Pinheiros, mesmo 

nas áreas mais assoreadas e foram planejados exclusivamente para auxiliar a retirada de 

resíduos flutuantes e vegetação aquática. 

Quadro 9. Quantidade de resíduos sólidos retirados do rio Pinheiros entre 2019 a 2021. 

Quantidade em toneladas de resíduos sólidos retirados do rio Pinheiros por ano. 

2019 9.345,46  

2020 11.634,75  

2021 19.949,53  

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 
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Os resíduos sólidos urbanos retirados do rio Pinheiros são gerados pela poluição difusa 

e transportados em sistemas de galerias pluviais ou de esgotos. As ações para as medidas de 

controles da poluição antropogênica na bacia do Pinheiros são precedidas de trabalhos de 

comunicação e socioambientais contidas no Eixo Comunicação.  

 A figura 21 ilustra o procedimento utilizado para a retirada de resíduos sólidos flutuantes 

no rio Pinheiros. As boias são colocadas em posição perpendicular ao fluxo do canal formando 

barreiras para que o resíduo flutuante fique contido em locais apropriados para o serviço de 

remoção. Com o uso da plataforma com escavadeira embarcada e a barcaça de 

acondicionamento, o volume de lixo flutuante e a vegetação aquática é retirado do rio e 

encaminhado para a destinação adequada em aterro sanitário. 

 A figura 22 ilustra a operação com as embarcações menores que foram planejadas para 

auxiliar na operação de limpeza, pois essas unidades de embarcações conseguem navegar em 

toda a extensão do canal, mesmo nas áreas mais assoreadas. 

 

 

Figura 21. Limpeza dos resíduos sólidos flutuantes retidos pelas ecobarreiras no rio Pinheiros. 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021) 
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Figura 22. Embarcações coletoras de resíduos sólidos flutuantes (Fonte: GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

2.3.4. Eixo Revitalização 

O Consórcio Parque Bruno Covas - Novo Rio Pinheiros conta com a participação 

privada, composta pelas empresas Amarílis (representante do Parque Global), Farah Service, 

Jardiplan e Metalu Brasil, que investirão cerca de R$ 30 milhões no projeto para implantação e 

manutenção de pista de caminhada, ciclovia, lojas de cafés e banheiros, além de acessos para a 

entrada do público ao local (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 

2021). Ainda, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (2021), a nova área de 

lazer com 8,2 mil metros de extensão estará interligada a outros parques públicos da região 

construída na margem oeste do canal Pinheiros, entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade 

Jardim, na zona Sul da Capital. Está previsto ainda um projeto complementar do parque no 

trecho de 8,9 mil metros entre as pontes Cidade Jardim e a Ponte Jaguaré (SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 2021). 

Desde 1999, as margens do rio Pinheiros são revitalizadas pelo projeto Pomar Urbano 

com os objetivos de desenvolver a vida às margens do rio, promover a educação ambiental e 
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sensibilizar a população. Para a execução do Programa Novo Rio Pinheiros, com apoio da 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), em 2019, foi iniciada mais uma etapa do 

Projeto Pomar Urbano para recuperação ambiental e paisagística do rio Pinheiros. As duas 

margens do rio foram divididas em trechos, e por meio de convênios com a iniciativa privada, 

o programa recebe ações que podem ser de implantação de projeto paisagístico, revitalização e 

manutenção. Segundo a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

(2019b), durante os vinte anos do Pomar Urbano, diversas empresas privadas foram parceiras 

e, agora, os trechos da margem oeste (esquerda) contam com a parceria do Grupo Votorantim 

e da Pinheiro Neto Advogados, enquanto os trechos da margem leste (direita) recebem apoio 

do Grupo Telefônica. A parceria com a Reservas Votorantim prevê o plantio de 30 mil mudas 

nativas paulistas ao longo de 13 quilômetros do rio.  

Quadro 10. Áreas para a recuperação ambiental e paisagística nas margens do rio Pinheiros. 

Margem Oeste Margem Leste 

• Extensão: 13,2 km de extensão e 16.800 m². 

• Compreende 12 trechos na Margem Oeste 

do Canal do Rio Pinheiros. 

• Localizados entre o complexo do 

"Cebolão" e a Ponte João Dias. 

• Extensão: 15 km de extensão e 57.000 m². 

• Compreende 14 trechos na Margem Leste 

do Canal do Rio Pinheiros. 

• Desde o trecho denominado Socorro até o 

trecho Vila Leopoldina. 

(Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2021). 

A figura 23 ilustra parte da área mantida pelo Projeto Pomar Urbano com os espaços 

nas duas margens, direita e esquerda, compartilhadas com o sistema ferroviário de transporte 

público da empresa CPTM, ao lado também a ciclovia, e as linhas de transmissão de energia. 

Dessa forma, observa-se o uso híbrido de infraestruturas urbanas com projetos de paisagem que 

fornecem importantes serviços ecossistêmicos, com destaque para a proteção das margens do 

rio contra a erosão, a recriação de habitats para a perpetuação de espécies vegetais e animais e 

manutenção da biodiversidade, e para a regulação climática reduzindo a formação das ilhas de 

calor e o sequestro de carbono para mitigar o efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. E como 

benefícios sociais, o parque Novo Rio Pinheiros oferece um importante ambiente naturalizado 

para a qualidade de vida da população urbana. 

  A figura 24 ilustra outro trecho com a revitalização paisagística e a manutenção da 

ciclovia CPTM, que passou por melhorias com apoio da iniciativa privada e foi entregue em 

dezembro de 2020. O asfalto danificado foi refeito, foram implantadas novas sinalizações de 

pontos, placas de orientações, e a vegetação das margens podadas e cuidadas.  
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Figura 23. Área revitalizada pelo Projeto Pomar Urbano no rio Pinheiros, São Paulo. (Fonte: 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 2021) 

 

Figura 24. Ciclovia da CPTM com revitalização e reforma pelo Pomar Urbano, em São Paulo. 

(Fonte: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 2021) 
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Conforme o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (2021), em novembro de 

2020 teve início do contrato para revitalização da antiga Usina da Traição, rebatizada Usina 

São Paulo. A licitação promovida pela EMAE contratou o consórcio Usina São Paulo SPE S.A, 

que será responsável por implementar espaços de uso público na área de 29.804 metros 

quadrados, incluindo a cobertura do prédio e o entorno. O objetivo é transformar o local em um 

novo cartão postal e de entretenimento da cidade que abrigue cafés, bares, restaurantes e lojas. 

A nova subestação de energia da Usina São Paulo, antiga Usina de Traição, também faz parte 

do projeto para o fornecimento de energia. Mais moderna que a existente no local, a nova 

subestação ocupará uma área menor do que a atual, o espaço periférico da usina será utilizado 

para os projetos do programa “Novo Rio Pinheiros”. 

A parceria do Parque Bruno Covas – Novo Rio Pinheiros abrange o trecho entre a sede 

do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, com aproximadamente 8,2 mil metros de extensão. 

Estão previstos pista de caminhada, ciclovia, pontos de alimentação, banheiros, além de novos 

acessos para interligação com o transporte público. Todas as estruturas e atrativos serão de uso 

público e gratuito. E o chamamento público para a implantação do segundo trecho ocorreu em 

abril de 2021. Esta etapa da parceria abrange a área a partir da Ponte Cidade Jardim, com 

aproximadamente 9 quilômetros de extensão.  
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3. MÉTODOS  

O estudo está divido em três partes distintas, cada parte direcionada a um dos objetivos 

específicos do trabalho. Dessa maneira, o Estudo-1 objetivou-se em sistematizar os resultados 

dos estudos de casos com SbN relacionados à qualidade dos cursos d’água e o controle de 

enchentes; o Estudo-2 objetivou-se em analisar as sub-bacias dos principais afluentes do rio 

Pinheiros com condições mais críticas de poluição; e o Estudo-3 objetivou-se em analisar as 

áreas mais críticas de alagamentos urbanos na bacia hidrográfica do Pinheiros. 

 

3.1. ESTUDO-1. REVISÃO SISTEMÁTICA DOS ESTUDOS DE CASOS DAS SBN  

A revisão sistemática da literatura, com a abrangência mundial, objetivou a documentar 

resultados dos estudos de casos com Soluções baseadas na Natureza, aplicadas em problemas 

relacionados com a poluição e os alagamentos em bacias hidrográficas.  

3.1.1. Critérios de elegibilidade 

Os estudos deveriam descrever as intervenções de SbN implementadas e estar 

associados a uma bacia hidrográfica. Além disso, as publicações teriam que descrever os 

resultados avaliados e os parâmetros quantitativos para qualidade de água e/ou redução dos 

alagamentos. Foram incluídos os estudos originais (i.e. primários) de artigos de periódicos entre 

os anos de 2016 até 2021. 

3.1.2. Estratégia de pesquisa 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em janeiro de 2021 nas bases de dados Science 

Direct (Elsevier). A combinação de palavras-chave teve a seguinte fórmula de pesquisa: 

("Nature-based Solution") AND ("water basin" OR "urban flooding" OR "water quality") 

3.1.3. Definição de seleção de Artigos 

Na primeira etapa de seleção, a triagem de artigos foi definida através da leitura de 

títulos e resumos. Os artigos aceitos selecionados foram analisados na íntegra e os que 

atenderam a todos os critérios de elegibilidade foram considerados para a análise final. A 

inclusão, exclusão e extração de dados dos artigos foram gerenciados em software de revisão 

sistemática - Start7 (State of the Art through Systematic Review, versão 3.4 Beta), de acesso 

livre e desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos. 

                                                             
7 O Programa Start pode ser acessado pelo website: http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool 

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
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3.1.1. Processo de coleta de dados 

Os dados dos estudos de casos investigados foram extraídos usando um formulário 

caracterizando o exemplo de SbN, local, detalhes sobre recomendações gerais, parâmetros de 

medidas e resultados quantitativos do estudo. 

3.1.2.  Organização dos dados 

Os dados extraídos foram sumarizados e organizados em um quadro destacando os 

autores dos estudos, o local da intervenção, o exemplo de SbN, os resultados e recomendações. 

3.2. ESTUDO-2. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS DE POLUIÇÃO 

HÍDRICA DA BACIA DO PINHEIROS 

O estudo da qualidade das águas na bacia do Pinheiros tem o objetivo específico de 

analisar as sub-bacias em condições mais críticas de poluição da água. O procedimento para 

selecionar as sub-bacias críticas foi associado com: 1) Os índices de Qualidade das Águas 

(IQA)8 das sub-bacias do rio Pinheiros disponibilizados no Relatório de Qualidade das Águas 

Superficiais publicado no site da CETESB; 2) Os dados do monitoramento ambiental de águas 

superficiais realizado pela CETESB, que são disponibilizados no Sistema INFOÁGUAS9; 3) 

As metas para a qualidade de água do Programa Novo Rio Pinheiros; 4) A classificação de 

corpos de água da Resolução do CONAMA Nº 357/2005; 5) As sub-bacias que necessitam da 

instalação das Unidades de Recuperação de Qualidade do Córrego – UR.  

Os parâmetros para a análise de qualidade dos cursos d’água adotados foram: demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5,20), fósforo total (PT), nitrogênio amoniacal (N-NH3), e 

oxigênio dissolvido (OD). Os parâmetros DBO e OD foram estabelecidos por terem sido 

definidos como meta de qualidade de água do Programa Novo Rio Pinheiros, e os parâmetros 

PT e N-NH3 porque aparecem em águas naturais devido às contaminações de esgotos sanitários 

e resultam no processo de eutrofização. O fósforo e nitrogênio constituem um dos principais 

nutrientes para os processos biológicos, ou seja, é um dos chamados macronutrientes 

(COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). Além disso, esses 

parâmetros foram identificados com frequência nos estudos de caso da revisão sistemática de 

literatura. Os resultados das análises foram pesquisados no sistema Infoáguas pelos pontos de 

monitoramento, e consultado pelo período entre 01 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 

                                                             
8 Publicações e Relatórios: Relatório Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo – 2020 disponível 

em: https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/publicacoes-e-relatorios/ 
9 O Sistema de Informação INFOÁGUAS disponibiliza ao público interessado informações sobre a qualidade 

das águas do Estado de São Paulo. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/infoaguas/ 
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2020. Os dados foram extraídos em planilha digital Excel (Microsoft-Office) – por download 

do sistema Infoáguas. Os resultados das análises foram expostos em um quadro, contendo as 

informações do código de referência utilizado pela Cetesb, o nome do córrego ou da altura do 

rio Pinheiros para o ponto de monitoramento, o período da coleta e análise com mês e ano, e os 

parâmetros físico-químicos apropriados no estudo.  

A análise dos resultados do monitoramento foi representada na forma de gráfico, de 

modo que o agrupamento dos valores auxiliou a observação dos córregos em condições mais 

críticas de qualidade de água conforme parâmetros associados. Para auxiliar a avaliação entre 

os resultados nos gráficos foi incluída a média anualizada em 2019 e 2020. 

3.3. ESTUDO-3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS DE ALAGAMENTOS 

NA BACIA DO PINHEIROS 

Para a identificação dos endereços e a frequência de ocorrências dos eventos de 

alagamentos na bacia hidrográfica do Rio Pinheiros foram realizadas consultas no website do 

Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo - CGESP10. A 

amostra de dados compreendeu o período de 01 de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2020. 

Os registros de alagamentos foram classificados pelas datas e endereços. Os eventos de 

alagamentos foram georreferenciados através do ArcGIS11 , de forma a construir a análise 

espacial da distribuição e a concentração dos eventos de alagamentos no território da bacia 

hidrográfica do rio Pinheiros.  

Com base nos dados cartográficos de declividade do solo, obtido pelo download de 

camadas na plataforma GeoSampa12, a área da bacia do rio Pinheiros nos limites do município 

de São Paulo foi classificada em quatro níveis de declividade do solo: vermelho de 0 – 5%; 

amarelo de 5 – 25%; verde de 25 – 60%; e azul acima de 60%. A sobreposição dos pontos de 

alagamentos associados com os níveis de declividades permitiu analisar a intensidade dos 

alagamentos nas áreas de baixa declividade do relevo urbano. O georreferenciamento de dados 

na bacia hidrográfica do rio Pinheiros utilizou o software ArcGIS. Para analisar os fenômenos 

pontuais foi criado o mapa de Kernel (i.e. núcleo), com a funcionalidade do aplicativo ArcGIS, 

identificando as localizações com intensas ocorrências de alagamentos e evidenciando as 

                                                             
10 O Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGESP) é o órgão da 
Prefeitura de São Paulo, disponível em: https://www.cgesp.org/v3/index.jsp  
11 ArcGIS é um sistema de informações geográficas (SIG) desenvolvido pela Environmental Systems Research 
Institute (Esri) para gerenciar mapas e compilar dados espacializados em um banco de dados. 
12 GeoSampa é o Mapa Digital da Cidade de São Paulo e pode ser acessado pelo website: 
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx 
 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
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criticidades das áreas de alagamentos. A faixa com a intensidade de pontos nas localizações 

mais críticas foram representadas no mapa pela cor vermelha para ilustrar a maior frequência, 

e pela cor azul para ilustrar a menor frequência de ocorrências de alagamentos. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta a sistematização dos resultados dos estudos de casos de Soluções 

baseadas na Natureza obtidos na literatura, relacionados com a despoluição dos corpos de água 

superficiais e com a mitigação de alagamentos urbanos. Também são mostrados os resultados 

referentes aos objetivos específicos para a seleção das áreas críticas de poluição dos cursos 

d’águas superficiais e de riscos de alagamentos nas sub-bacias principais afluentes do rio 

Pinheiros. 

4.1. ESTUDO-1. RESULTADOS SISTEMATIZADOS DOS ESTUDOS DE CASOS  

A pesquisa de banco de dados identificou 408 publicações sem duplicatas. A triagem 

realizada pela análise de títulos e resumos selecionou 98 artigos, que foram considerados para 

leitura completa do manuscrito. Desse total, 20 artigos atenderam aos requisitos de elegibilidade 

e foram usados no estudo, e ainda um novo estudo foi incluído em razão de trazer resultados 

comparativos às ocupações urbanas de baixa e altas densidades demográficas (figura 25). 
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Figura 25. Fluxograma de identificação dos estudos incluídos da Revisão Sistemática. 

4.1.1. Características dos Estudos 

Os estudos de casos descreveram os tipos de Soluções baseadas na Natureza adotadas, 

caracterizando os benefícios potenciais para a melhoria da qualidade da água (n = 10), para o 

controle de alagamentos urbanos (n = 7), e em ambos (n = 4). 
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4.1.2. Síntese dos resultados  

Os resultados quantitativos dos estudos de caso são resumidos por meio do Quadro-10. 

Os estudos de casos das SbN que examinaram a qualidade da água relacionaram os resultados 

principalmente com as variáveis do nitrogênio (N) e fósforo (P), e em alguns estudos também 

incluíram os parâmetros sólido suspenso total (SST), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO) e apresentaram os resultados por unidades métricas de 

massa ou porcentagem de remoção. Os estudos que examinaram retenção de água pluvial no 

solo e vegetação apresentaram os resultados por unidades métricas de porcentagem ou volume 

de água retidos. 

O Quadro 11 fornece o resultado da revisão sistemática dos 21 estudos de caso 

selecionados que foram analisados na base pesquisa científica Science Direct. Os resultados 

estão representados com a referência para a autoria do estudo, a identificação do local estudado, 

a descrição da SbN avaliada, e os desempenhos das SbN nos estudos de casos. 

 

 



 

80 
 

Quadro 11. Sistematização dos dados primários obtidos da revisão sistemática dos estudos de caso com SbN, aplicados no controle da poluição 

de águas superficiais e no aprimoramento de drenagem pluvial, com taxas de remoção de cargas orgânica e nutrientes, com taxas de retenção 

de escoamento. 

Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

DU et al. (2019) Centro de Xangai, China. Solo verde côncavo. 

Contenção do escoamento direto em 23,63 - 

98,35% e as áreas de inundação em 26,09 - 

82,41%.  

HERNÁNDEZ-CRESPO 

et al. (2017) 

Lago l'Albufera, 

Valência/Espanha. 

Sistemas de wetlands 

construídos de fluxo superficial 

e subsuperficial. 

Redução de nitrogênio total de 30–75%.  

Redução de fósforo total de 40–50%. 

JURCZAK et al. (2018) 

Divisória dos rios Vístula 

e Oder na cidade de Lodz, 

Polônia 

Sistema híbrido com 

separadores subterrâneos e de 

sedimentação-biofiltração 

(SSBS) 

Contenção de escoamento pluvial de 29,7–86,3%.  

Redução de nitrogênio total em 71,5%, nitrito em 

78,3%, nitrato em 58,1%, amônio em 52,6%,  

Redução de fósforo total em 66,7% e fosfato em 

40,7%. 

SHE et al. (2021) 

Distrito residencial e 

comercial altamente 

urbanizado de Tianjin, no 

norte da China. 

Valas vegetativas (VS), células 

de bio-retenção (BC), 

pavimento permeável (PP), 

telhados verdes (GR) e barris de 

chuva (RB) 

Contenção do pico de escoamento em 34,9%.  

Contenção do escoamento anual em 83,1%.  

Redução de demanda química de oxigênio em 

62,06%. 

Redução de nitrogênio total em 64,67%. 

Redução de fósforo total em 80,94%. 

 EATON (2018) 

Bacia hidrográfica de 

Alley Creek em Nova 

Iorque. 

Implementação de BMPs e a 

combinação do uso de 

pavimento poroso e telhados 

verdes ou cisternas. 

Redução de 12% de escoamento pluvial com 

jardim de chuva aplicado aos usos comerciais e 

residenciais de baixa densidade.  

Redução entre 23 e 42% com a combinação GI / 

LID como biorretenção de ruas e pavimento 

porosos, áreas de estacionamento e telhados 

verdes/cisternas.  
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

ÁLVAREZ-ROGEL et 

al. (2020) 

Lagoa do Mar Menor e da 

bacia hidrográfica do 

Campo de Cartagena, 

Espanha 

Combinação de biorreatores de 

raspas de madeira com wetlands 

construídos. 

Wetlands construídos com cascalho: remoção de 

nitrato em 22,0%; fósforo reativo solúvel em 

66,6%. 

Wetlands construídos com cascalho mais silte: 

remoção de nitrato em 47,0%; fósforo reativo 

solúvel em 69,8%. 

Wetlands construídos com cascalho mais biochar: 

remoção de nitrato em 18,9%; fósforo reativo 

solúvel em 71%.   

LIQUETE et al. (2016) 

Parque aquático Gorla 

Maggiore na margem do 

rio Olona, Itália. 

Sistema com grade, tanque de 

sedimentação e quatro wetlands 

construídos com fluxo 

subterrâneo vertical; um 

wetland construído de fluxo 

superficial. 

Redução de 72-96% da demanda química de 

oxigênio e eficiência para armazenar 71% do 

volume afluente.   

PUTTOCK et al. (2017) 

Pequeno riacho de 

primeira ordem nas 

cabeceiras da bacia do rio 

Tamar, Devon, Inglaterra. 

Atividade dos Castores 

Eurasianos de represamento em 

cursos de águas superficiais. 

Criação de 13 represamentos no riacho aumentou 

1000 m3 da capacidade de armazenamento de água 

no local. 

Redução do fluxo de 30 ± 19% a partir das 

descargas máximas.  

Redução média de 34 ± 9% das descargas totais. 

Descarga média de 29 ± 21% para descarga de pico 

durante eventos de tempestade.  

Remoção de nitrogênio total em 53%, fosfato em 

72%, carbono orgânico dissolvido em 38%. 
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

JURCZAK et. al (2019) 

Rio Bzura, o afluente do 

rio Vístula, Lodz / 

Polônia 

Sistemas híbridos sequenciais 

de sedimentação-biofiltração 

(SSBS), ilhas flutuantes, 

vegetação costeira ajustada à 

forma de relevo e colheita de 

plantas. 

Redução de nitrogênio total e fósforo total em 57% 

e sólidos suspensos totais em 91,3%.  

Remoção de 5,0 kg de nitrogênio e mais de 0,30 kg 

de fósforo com o sedimento retirado dos 

separadores subterrâneos. 

A zona de vegetação eliminou 3,8 g N/m2 e 0,64 g 

P/m2 por ano. 

SZKLAREK et al. 

(2018) 

Rio Sokolowka em Lodz, 

Polônia. 

Sistema de Sedimentação-

Biofiltração Sequencial (SSBS) 

com barreira geoquímica feita 

de depósito de calcário e zona 

de biofiltração. 

Remoção de 61,4% de sólido suspenso total.  

Remoção de 37,3% de fósforo total. 

Remoção de 30,4% de fosfato. 

Remoção de 46,1% de nitrogênio total. 

Remoção de 2,8% do amônio. 

Remoção de 44,8% de nitrato. 

Remoção de 64,0% de cloreto.  

A barreira geoquímica e a zona de biofiltração 

aumentou a eficiência em 4–10% para sólido 

suspenso total, fosfato, nitrogênio total, nitrato e 

cloreto. 
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

SYMMANK et al. 

(2020)   

Rio Weser no noroeste da 

Alemanha 

Técnica de bioengenharia para 

proteção de margens de rios 

denominada como BRP 

Remoção de nitrogênio total (kg/ano) 0,08 em 

Riprap13; 2,22 em árvores coníferas; e de 4,17 em 

margens gramíneas. 

Remoção de fósforo total (kg/ano) de 0,01 em 

Riprap, de 0,24 em árvores coníferas, de 0,45 em 

margens gramíneas. 

MATAMOROS et al. 

(2020) 

Rio Ebro, Catalunha / 

Espanha. 

Sistema integrado por campos 

de arroz e um wetland 

construído.  

Redução em 40% de nitrogênio total;  

Redução em 85% de amônio;  

Redução em 94% de nitrito;  

Redução em 92% de nitrato;  

Redução em 9% de fósforo total;  

Redução em 58% de fosfato;  

Redução em 37% dos contaminantes de 

preocupação emergente (CECs). 

Redução em 67% dos microcontaminantes 

orgânicos (OMCs).   

                                                             
13 Fundação de pedra aplicada para proteger as margens da erosão. 
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

KOTSIA et al. (2020) 
Universidade do Egeu em 

Mitilene, Grécia. 

Wetland construído de fluxo 

vertical (WCFV) para tratar 

águas cinzas com uso de plantas 

ornamentais: Pittosporum 

tobira( pittosporum ), Polygala 

myrtifolia ( polygala ) e Hedera 

helix ( ivy) 

Remoção em 96% de DQO e 99% de DBO para 

todos os WCFV examinados.  

Remoção de 95 ± 6% de SST para wetland 

pittosporum. 

Remoção de 94 ± 8% para wetland polygala. 

Remoção de 95 ± 7% para wetland ivy. 

Remoção de 94 ± 9% com WCFV não plantado.  

Remoção de fósforo total variaram de 11% para ivy 

WCFV a 20% para polygala WCFV.   

Redução de 2,2 unidades de log de patógenos para 

todos os WCFVs plantados e 1,7 unidades de log 

para WCFV não plantados.  

YANG et al. (2020) Lago Taihu, China. 

Combinação de reservatório 

embutido e ecossistema de 

wetland construído 

Redução de 50% de SST. 

Redução de 21,7% ± 37,8% de nitrogênio; e 

Redução de 41,8% ± 27,8% de fósforo total.  

UNIYAL et al. (2020) 
bacia hidrográfica 

Baitarani, Índia 

Melhores práticas de 

gerenciamento (BMPs) 

estruturais e agrícolas. 

Os BMPs estruturais reduziram entre 0,66 – 70% a 

formação de sedimentos em comparação com os 

BMPs agrícolas entre 2 – 7%.  

Redução do escoamento superficial médio anual 

em 4–14% em comparação com a condição sem 

BMP.  
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

BALDOVI et al. (2021) 

Parque Estadual Fontes do 

Ipiranga, São Paulo / 

Brasil 

Wetland construído de 

superfície de água livre.  

Remoção de fósforo total entre 81,9% e 94,7% na 

escala piloto. 

RIECHEL et al. (2020) 
Rio Landwehrkanal, 

Berlim / Alemanha 

Sistemas sustentáveis de 

drenagem urbana (SUDS), 

telhados verdes, fachadas 

verdes, coleta de águas pluviais 

e trincheiras de árvores. 

Redução do escoamento superficial entre 28%-

39%. 

Redução do escoamento de pico entre 31-48%,  

Redução dos volumes de CSO em 45-58%. 

TERÊNCIO et al. (2020) 

Rios Minho, Lima, 

Cavado, Ave, Leca, 

Douro, Vouga, Mondego, 

Lis, West Riverside, Tejo, 

Sado, Mira, Algarve 

Riverside em Portugal e 

Espanha. 

Bacias de detenção sustentáveis 

e não sustentáveis. 

Retenção de 170 milhões m3/ano do volume médio 

de águas pluviais nas bacias de detenção.  

FU et al. (2019) 

Bacia hidrográfica 

Congress Run, Ohio, 

EUA. 

Barris de chuva, jardins de 

chuva, bacias de detenção 

compartilhadas, e pavimentos 

porosos. 

Redução de 3.282 m3 do escoamento pluvial com 

17.267 barris de chuva em 4.319 edifícios (1º 

Cenário).  

Redução de 19.159 m3 do escoamento pluvial com 

162.758 m2 de área para jardins de chuva (2º 

Cenário).  

Redução de 68.613 m3 do escoamento pluvial para 

bacias de detenção compartilhadas de 160.784.379 

m2.  

Redução de 13.298 m3 do escoamento pluvial para 

pavimentados porosos de 268.935 m2 de área. 
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Autor Local Tipo de SbN Resultado do estudo 

GUNNELL et al. (2019) 

Bacias a montante das 

cidades: Bogotá na 

Colômbia, Londres no 

Reino Unido, Chennai na 

Índia, Guayaquil no 

Equador e Jacarta na 

Indonésia. 

Componentes naturais: 

cobertura do dossel, 

armazenamento no solo, 

wetlands, várzeas e corpos 

d'água.  

Retenção de volume de água pluvial entre 35 e 

54% no dossel. 

Retenção de 33,6% em média no solo nas bacias.  

Retenção entre 5,7% em várzeas e corpos d’água e 

1,6% em wetlands.  

IZYDORCZYK et al. 

(2018) 

Bacia hidrográfica do Rio 

Pilica na Polônia. 

Zona de amortecimento 

ribeirinha. 

Redução de nitrato em 68% e 99% escoando pelos 

25 m e 45 m de gramíneas, respectivamente. 

Redução máxima de fosfato em 81% e 76% 

escoando pelos 45 m e 47 m de gramíneas, 

respectivamente. 
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4.2. ESTUDO-2. SELEÇÃO DAS SUB-BACIAS CRÍTICAS DE QUALIDADE DE 

ÁGUA NA BACIA DO RIO PINHEIROS  

Para fins de caracterização da qualidade da água na bacia do rio Pinheiros foram 

utilizados os resultados da CETESB do índice de qualidade das águas (IQA) nos dezoito pontos 

de monitoramento nos córregos tributários do rio Pinheiros. O IQA é calculado pelo produto 

ponderado pelas Curvas Médias de Variação de Qualidade das Águas das nove variáveis físico-

químicas e biológicas: Coliformes Fecais, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitrogênio 

Total, Fósforo Total, Temperatura, Turbidez, Resíduo Total e Oxigênio Dissolvido. A partir do 

IQA calculado variando numa escala de 0 a 100, os córregos monitorados foram representados 

entre cinco categorias: Ótima, Boa, Regular, Ruim ou Péssima. 

 A CETESB publicou no Relatório Qualidade das Águas Interiores do Estado de São 

Paulo o Índice de Qualidade das Águas (IQA) dos córregos afluentes ao rio Pinheiros, com 

referência ao ano 2020, com os seguintes resultados: o córrego Judas, localizado no Parque 

Severo Gomes foi o único afluente classificado na categoria Boa do IQA. Os córregos Corujas, 

Eng. Alexandre Mackenzie e Jaime de Oliveira foram classificados na categoria Regular e os 

demais córregos nas categorias Ruim e Péssima, com destaque para os córregos Olaria, Poli, 

Morro do S, Cordeiro e Pirajuçara (CETESB, 2021). 

Os critérios de seleção das sub-bacias mais críticas resultados no Estudo-2 tomaram por 

referência as metas do Programa Novo Rio Pinheiros, que determinou a meta para a DBO5,20 

abaixo de 30 mg/L na foz dos afluentes e a meta para o OD não inferior a 2,0 mg/L. Para as 

variáveis nitrogênio e fósforo, que não foram comparados por meta do Programa, adotou-se a 

classificação dos corpos de água na Resolução do CONAMA nº 357 de 2005. Outro critério de 

seleção das sub-bacias foi a localização das cinco Unidades de Recuperação de Qualidade (UR) 

nos córregos Jaguaré, Pirajuçara (duas unidades), Cachoeira, e Água Espraiada, que foram 

planejadas pela Sabesp em função da necessidade de melhorar a qualidade da água nesses 

córregos para o atendimento das metas do Programa.  

O Quadro-12 apresenta os resultados das análises de água dos córregos afluentes ao rio 

Pinheiros referentes ao monitoramento nos pontos de amostragem realizado pela CETESB entre 

janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Os valores de concentração dos parâmetros químicos: 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), fósforo total (PT), nitrogênio amoniacal (N-NH3), 

e oxigênio dissolvido (OD) foram expressos em miligramas por litro. No período de 2020, a 

frequência de coleta e análise dos pontos de monitoramento foi reduzida pela diminuição de 

atividades externas da CETESB, em atendimento às medidas emergenciais para controle da 
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disseminação da pandemia do Coronavírus. Mesmo assim foi possível identificar os córregos 

em condições mais críticas de qualidade da água. 

A seleção desses parâmetros no estudo para a análise química da água nas sub-bacias 

afluentes do rio Pinheiros estão diretamente relacionadas com as fontes de poluição por carga 

orgânica, em razão dos efeitos para a qualidade da água e no desequilíbrio ecológico dos 

sistemas aquáticos urbanos. O oxigênio dissolvido representa a quantidade de oxigênio presente 

no curso de água, sendo que em baixas concentrações indicam excessiva poluição orgânica. O 

fósforo aparece em águas naturais urbanas devido às descargas de esgotos sanitários, sendo a 

sua principal fonte a matéria orgânica fecal e os detergentes utilizados domesticamente. Os 

esgotos sanitários constituem a principal fonte de nitrogênio amoniacal nos cursos de água 

urbanos, pela hidrólise da ureia na água. A presença dos macronutrientes nitrogênio amoniacal 

e fósforo total em concentrações elevadas resultam na proliferação de algas indesejadas. Assim 

como o fósforo e o nitrogênio, os esgotos sanitários são, em geral, as principais fontes de carga 

orgânica presente nos corpos de água urbanos. A DBO5,20 refere-se à quantidade de oxigênio 

consumido durante um período de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C, que ocorre 

nas águas naturais pela degradação biológica dos compostos orgânicos, os quais são reduzidos 

em substâncias estáveis e sedimentáveis. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode 

induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de 

peixes e outras formas de vida aquática (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2021). 
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Quadro 12. Monitoramento da qualidade de água nos afluentes entre 2019 e 2020. 

Código 

CETESB Sistema Hídrico Período DBO 5,20 PT N-NH3 OD 

BOSC04500 Córrego Dom Bosco 

Jan./20 3,57 0,46 3,28 6,38 

Nov./20   0,24 2,68 5,33 

Dez./20   3,70 30,10 5,55 

CAYA04950 Dreno Cayaguava 

Jan./20 37,20 1,32  8,33  5,34 

Nov./20   0,58     

Dez./20   1,06     

CORD04950 Córrego do Cordeiro 

Jul./19 205,00   29,90 2,01 

Ago./19 138,00   31,80 0,33 

Set./19 89,00 3,67 28,20 0,55 

Out./19 112,00 4,44 33,70 0,79 

Nov./19 165,00   29,70 0,21 

Dez./19 98,50 3,41 21,70 0,62 

Jan./20 27,30 0,98 7,13 4,50 

Fev./20 40,00 2,43 22,80 1,11 

Mar./20 52,80 2,25 18,20 0,44 

Jul./20   4,00 34,90 1,50 

Set./20   6,00 30,50 0,21 

Nov./20   2,15 15,70 1,84 

ESSE04800 Córrego do Morro do "S" 

Abr./19 143,00       

Mai./19 79,00   14,10 2,35 

Jul./19 41,00 0,86 3,06 7,97 

Ago./19 108,00 4,41 30,40 0,42 

Set./19 115,00 4,31 25,80 0,21 

Out./19 138,00 5,44 31,70 0,29 

Nov./19 96,10 0,18 29,40 0,40 

Dez./19 113,00 4,22 31,50 0,52 

Jan./20 85,30 2,88 24,30 0,21 

Fev./20 115,00 3,60 27,70 0,21 

Mar./20 101,00 3,70 23,50 0,33 

Jul./20   3,00 33,40 0,35 

Set./20   8,00 34,60 0,81 

Nov./20   2,96 25,20 2,14 

JAME04800 
Córrego da Av. Jaime de 

Oliveira 

Jan./20 17,40 0,14 0,41 6,42 

Nov./20   0,30 0,23 5,44 

Dez./20   0,23 2,00 2,99 

JUDA02300 Córrego Judas 

Jan./20 3,00 0,05 0,10 6,61 

Nov./20   0,06 0,10 5,84 

Dez./20   0,09 0,12 6,90 

KUJA04350 Córrego das Corujas 

Jan./20 4,28 0,14 0,86 5,97 

Nov./20   0,12 0,20 5,74 

Dez./20   0,14 1,56 5,73 
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Código 

CETESB Sistema Hídrico Período DBO 5,20 PT N-NH3 OD 

MACK04900 
Córrego da Av. Alexandre 

Mackenzie 

Jan./20 24,10 0,54 2,44 5,18 

Nov./20   1,11 9,23 4,98 

Dez./20   0,23 2,26 4,62 

OLAR04800 Córrego Olaria 

Jan./20 97,30 2,45     

Nov./20   3,14     

Dez./20   1,48     

PBAX04600 Córrego da Ponte Baixa 

Jan./20 61,80 2,55 20,10 5,52 

Nov./20   0,72 7,31 9,33 

Dez./20   0,52 6,38 8,48 

PARC04900 
Córrego do Pau Arcado/ 

Morumbi 

Jan./20 51,80 1,61 11,50 5,40 

Nov./20   3,84 34,90 1,72 

Dez./20   0,92 6,70 1,72 

PEDR04800 Córrego Pedreira  

Jan./20 49,60 2,31 23,10 2,01 

Nov./20   1,34 14,10 2,58 

Dez./20   1,98 22,80 1,40 

POLI04900 Córrego Poli  

Jan./20 21,80 0,60 4,24 4,00 

Nov./20   2,23 27,00 0,86 

Dez./20   2,07 51,90 0,50 

SPRA04850 Córrego Água Espraiada 

Jan./19 45,00 2,54 21,40 0,59 

Mar./19 15,00 1,26 12,10 3,29 

Abr./19 33,00 2,31 0,10 1,16 

Mai./19 50,00 1,87 16,40 3,63 

Jun./19 31,00 2,03 19,40 2,30 

Jul./19 34,00 0,72 1,72 8,03 

Ago./19 52,00 2,71 17,60 1,30 

Set./19 70,00 2,17 11,20 2,65 

Out./19 48,00 2,79 19,80 2,61 

Nov./19 42,20 2,68 19,60 2,06 

Dez./19 61,90 2,49 16,60 1,16 

Jan./20 31,10 1,30 13,30 3,94 

Fev./20 31,10 1,32 13,80 3,26 

Mar./20 26,90   13,40 2,81 

Jul./20   2,00 17,20 1,24 

Set./20   5,00 14,20 2,90 

Nov./20   1,44 11,50 3,47 

Dez./20   1,36     

TRAI04850 Córrego da Traição 

Jan./20 17,70 0,48 4,00 5,29 

Fev./20 8,96 0,60 4,99 4,90 

Mar./20 9,53 0,49 4,49 4,72 

Jul./20   2,00 6,68 2,92 

Set./20   2,00 10,20 2,67 

Nov./20   0,51 2,98 5,47 
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Código 

CETESB Sistema Hídrico Período DBO 5,20 PT N-NH3 OD 

UARE04550 Córrego do Jaguaré 

Jan./20 25,40 1,59 15,40 7,56 

Fev./20 26,70 2,12 21,20 3,10 

Mar./20 26,60 1,24 14,80 2,33 

Jul./20   0,02 20,10 1,56 

Set./20   4,00 22,90 2,33 

Nov./20   2,15 13,70 2,02 

JUÇA04900 Córrego do Pirajuçara 

Jan./19 86,00 3,09 25,40 0,21 

Mar./19 21,00 5,52 14,60 1,98 

Abr./19 86,00 3,10 22,80 0,21 

Mai./19 27,00 1,26 11,40 4,91 

Jun./19 56,00 1,88 21,60 1,60 

Jul./19 100,00 1,8 3,04 6,7 

Ago./19 101,00 3,08 23,9 0,44 

Set./19 67,00 2,21 19,9 1,27 

Out./19 77,00 2,92 22,3 0,47 

Nov./19 74,70 3,1 24,50 0,26 

Dez./19 91,10 3,19 26 0,47 

Jan./20 20,80 1,15 12,20 4,17 

Fev./20 21,00 1,17 3,88 3,30 

Mar./20 45,20 2,04 18,40 1,42 

Jul./20   3,00 21,90 0,34 

Set./20   5,00 23,80 1,03 

Nov./20   2,54 7,97 3,04 

ZVUS04950 Córrego Zavuvus  

Jan./19 53,00 2,89 18,3 0,21 

Mar./19 48,00 1,79 16,4 2,48 

Abr./19 28,00 1,58 13,4 1,05 

Mai./19 32,00 1,04 8,18 4,81 

Jun./19 16,00 1,65 18,2 2,16 

Jul./19 50,00 0,80 2,78 7,80 

Ago./19 58,00 2,48 19,5 0,38 

Set./19 38,00 2,03 18,1 0,46 

Out./19 34,00 2,55 23,00 0,38 

Nov./19 39,40 2,89 25,80 0,51 

Dez./19 63,20 3,18 24,30 0,45 

Jan./20 25,90 1,39 11,30 1,62 

Nov./20   0,85 7,87 3,98 

Dez./20   0,99 12,00 2,20 
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Código 

CETESB Sistema Hídrico Período DBO 5,20 PT N-NH3 OD 

PINH04100 Usina Elevatória de Pedreira 

Jan./19 11,00 0,40 0,24 7,98 

Mar./19 9,00 0,18 0,67 7,82 

Abr./19 6,00 0,25 0,77 5,03 

Mai./19 5,00 0,20 1,61 3,17 

Jun./19 5,00 0,12 1,02 7,06 

Jul./19 6,00 0,21 1,02 5,82 

Ago./19 5,00 0,24 0,95 4,99 

Set./19 23,00 0,54 4,98 2,01 

Out./19 13,00 0,71 3,10 7,81 

Nov./19 20,00 0,94 4,18 8,32 

Dez./19 21,00 0,69 9,03 1,80 

Jan./20 24,2 1,04 6,11 5,57 

Fev./20 10,8 0,42 2,84 8,42 

Mar./20 4,69 0,13 0,46 8,93 

Jul./20   0,30 1,12 8,07 

Set./20   0,30 1,14 6,20 

Nov./20   0,72 5,76 2,82 

PINH04250 Ponte do Socorro 

Jan./19 18,00 0,65 5,07 5,88 

Mar./19 12,00 0,13 0,48 7,97 

Abr./19 25,00 1,17 5,87 17,00 

Mai./19 37,00 1,05 9,38 0,99 

Jun./19 4,00 0,09 0,10 8,15 

Jul./19 127,00 2,98 10,30 0,87 

Ago./19 28,00 1,21 8,13 3,67 

Set./19 46,00 1,43 10,60 0,43 

Out./19 38,00 1,69 11,90 1,39 

Nov./19 32,00 1,49 15,10 0,24 

Dez./19 23,90 1,35 13,90 0,21 

Jan./20 42,00 1,60 10,20 0,83 

Fev./20 24,50 1,02 8,91 0,83 

Mar./20 4,14 0,11 0,10 8,99 

Jul./20   1,00 11,10 3,90 

Set./20   1,00 8,40 12,22 

Nov./20   1,36 11,00 1,42 
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Código 

CETESB Sistema Hídrico Período DBO 5,20 PT N-NH3 OD 

PINH04500 Ponte Ary Torres 

Jan./19 35,00 1,57 14,40 0,24 

Mar./19 15,00 0,35 4,42 1,03 

Abr./19 35,00 1,39 11,60 1,61 

Mai./19 40,00 1,70 17,30 1,99 

Jun./19 23,00 1,03 8,57 0,76 

Jul./19 80,00 1,38 4,93 4,02 

Ago./19 51,00 2,00 16,80 0,59 

Set./19 38,00 1,08 7,65 0,85 

Out./19 33,00 1,85 16,20 0,52 

Nov./19 55,00 2,12 13,90 0,41 

Dez./19 40,90 1,89 17,90 0,25 

Jan./20 23,40 0,66 7,35 0,80 

Fev./20 26,80 0,90 6,90 0,95 

Mar./20 14,00 0,76 5,56 0,50 

Jul./20   2,00 12,50 1,39 

Set./20   3,00 12,60 1,23 

Nov./20   1,50 14,50 0,61 

PINH04900 Estrutura de Retiro 

Jan./19 54,00 2,16 17,70 0,21 

Fev./19 26,00       

Mar./19 46,00 0,67 11,60 0,77 

Abr./19 46,00 1,91 16,70 0,21 

Mai./19 60,00 2,23 20,70 0,85 

Jun./19 60,00 2,10 16,80 0,70 

Jul./19 68,00 2,32 21,60 0,81 

Ago./19 64,00 2,61 21,70 2,14 

Set./19 43,00 1,54 12,60 0,97 

Out./19 49,00 2,54 18,50 0,47 

Nov./19 57,90 3,21 23,10 0,28 

Dez./19 68,00 2,47 23,60 0,21 

Jan./20 21,20 0,37 3,04 1,40 

Fev./20 35,80 1,50 12,00 0,69 

Mar./20 17,50 0,93 8,94 0,75 

Jul./20   3,00 22,5 0,69 

Set./20   3,00 21,40 0,28 

Nov./20   1,57 13,00 0,33 

(Fonte: Sistema Infoáguas disponível no site da CETESB) 

Os dados dos parâmetros químicos obtidos a partir do monitoramento da CETESB 

foram representados em gráficos, facilitando a comparação entre os resultados e a seleção dos 

córregos mais críticos com relação à poluição da água. No período entre janeiro até dezembro 

de 2019 somente foram monitorados na bacia do rio Pinheiros o Córrego Água Espraiada 

(SPRA04850), Córrego do Morro do S (ESSE04800), Córrego do Pirajuçara (JUÇA04900), 
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Córrego do Cordeiro (CORD04950) e o Córrego Zavuvus (ZVUS04950). No período entre 

janeiro até dezembro de 2020, além dos córregos já monitorados em 2019 na bacia do rio 

Pinheiros, foram incluídos: Córrego Dom Bosco (CAYA04950), Dreno Cayaguava 

(CAYA04950), Córrego da Avenida Jaime de Oliveira (JAME04800), Córrego Judas 

(JUDA02300), Córrego das Corujas (KUJA04350) Córrego da Avenida Alexandre Mackenzie 

(MACK04900), Córrego Olaria (OLAR04800), Córrego da Ponte Baixa (PBAX04600), 

Córrego do Pau Arcado/Morumbi (PARC04900), Córrego Pedreira (PEDR04800), Córrego 

Poli (POLI04900), Córrego da Traição (TRAI04850), e Córrego do Jaguaré (UARE04550). 

Dessa forma, os gráficos foram separados entre o monitoramento de 2019 e 2020, e os 

parâmetros analíticos também foram representados individualmente, conforme figuras 26 a 41. 

4.2.1. Oxigênio Dissolvido (OD) 

O monitoramento de OD, com amostras retiradas nas foz dos córregos afluentes ao rio 

Pinheiros, foram representados em dois gráficos, sendo o primeiro (figura 26) com as análises 

mensais entre o período de janeiro à dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019, e o segundo 

(figura 27) nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro, novembro e dezembro de 

2020. Para auxiliar a análise também foi incluída a média dos resultados em cada ponto para 

comparar com a meta do Programa Novo Rio Pinheiros (não inferior a 2,0 mg/L) e com os 

padrões de classificação de águas conforme Resolução CONAMA Nº 357/2005 (não inferior a: 

6,0 mg/L O2 para Classe 1; 5,0 mg/L O2 para Classe 2; 4,0 mg/L O2 para Classe 3; e 2,0 mg/L 

para Classe 4).  

 

Figura 26. Resultados de OD nos afluentes do rio Pinheiros em 2019. (Fonte: INFOÁGUAS, 

2021) 
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Figura 27. Resultados de OD nos afluentes do rio Pinheiros em 2020. (Fonte: INFOÁGUAS, 

2021) 

Comparando os pontos monitorados (figura 26) podemos observar que, na média dos 

resultados de oxigênio dissolvido entre os meses de janeiro até dezembro de 2019, apenas o 

córrego Água Espraiada – SPRA04850 – obteve o valor acima de 2,0 mg/L, portanto dentro da 

meta do Programa Novo Rio Pinheiros. E os demais córregos monitorados: Morro do S – 

ESSE04800, Pirajuçara – JUÇA04900, Cordeiro – CORD04950 e Zavuvus – ZVUS049050, 

estiveram fora da meta, ou seja, com valores médios inferiores a 2,0 mg/L.  

Em 2020, o monitoramento de OD foi realizado nos dezoito afluentes do rio Pinheiros 

(figura 27) e a média dos resultados do córrego do Cordeiro – CORD04950, Córrego Morro do 

“S” – ESSE04800 e Córrego Poli – POLI04900 ficaram abaixo da meta do Programa Novo Rio 

Pinheiros, com valores inferiores a 2,0 mg/L. Para a classificação dos corpos de água pela 

Resolução CONAMA n° 357/05, os resultados médios não inferiores à 6,0 mg/L indicaram que 

os córregos Ponte Baixa – PBAX04600 e córrego Judas – JUDA02300 se enquadraram em 

classe-1; os resultados médios superiores à 5,0 mg/L dos córregos Dom Bosco – BOSC04500 

e Corujas – KUJA04350 em classe-2; e os resultados não inferiores à 4,0 mg/L dos córregos 

Dreno Cayaguava – CAYA04950, Jaime de Oliveira - JAME04800, Eng. Alexandre Mackenzie 

– MACK04900, e Traição – 04850 em classe-3. Os demais córregos analisados permanecem 

com resultados médios inferiores aos valores máximos para classe-3. Nessas condições, as 

águas poluídas são aquelas que possuem baixa concentração de oxigênio dissolvido devido ao 

seu consumo na decomposição aeróbia de compostos orgânicos, gerados por fontes pontuais de 

despejos de esgotos não tratados, e em menores concentrações por fontes difusas de poluição 

orgânica. Uma concentração adequada de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção 

5,75
4,10

1,60
0,68

4,95
6,45 5,81

4,93

2,05

7,78

2,95
2,00 1,79

2,94
4,33

3,15
2,22 2,60

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

Monitoramento dos córregos afluentes em 2020: Oxigênio Dissolvido -
OD (mg/L)

Jan Fev Mar Jul Set Nov Dez Média



 

96 
 

de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais (CETESB, 2021) e é um fator 

limitante para a permanência da vida aquática. 

No gráfico da Figura 28, foram representados os resultados de monitoramento de 

oxigênio dissolvido entre 2019 e 2020 nos quatro pontos de monitoramento ao longo do rio 

Pinheiros: Usina Elevatória de Pedreira (PINH04100), Ponte do Socorro (PINH04250), Ponte 

Ary Torres (PINH04500), Estrutura de Retiro (PINH04500). 

 

 

Figura 28. Resultados de OD nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 2019. 

(Fonte: INFOÁGUAS, 2021) 

 

Figura 29. Resultados de OD (mg/L) nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 

2020 (Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 

Em 2019 e 2020 a média dos resultados de oxigênio dissolvido ficaram acima de 2,0 

mg/L nos pontos de monitoramento localizados na Usina Elevatória Pedreira – PINH04100 e 

Ponte do Socorro – PINH04250, portanto dentro da meta do Programa e superiores a 4,0 mg/L, 

dentro da classe-3 de qualidade de águas doces conforme Resolução CONAMA Nº 357/2005. 
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Nos pontos PINH04500 e PINH04900 a média anualizada das concentrações ficaram fora da 

meta do Programa com valores inferiores a 2,0 mg/L. 

O avanço das implementações de infraestruturas de esgotamento sanitário entre 2019 

até 2022 pelo Programa Novo Rio Pinheiros e a eliminação de despejos de esgotos são medidas 

estruturais previstas para a recuperação do oxigênio dissolvido nos cursos de águas superficiais, 

e que podem restabelecer um equilíbrio ecológico dos afluentes e ao longo do rio Pinheiros.  

4.2.2. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

O monitoramento de DBO, com amostras retiradas nas foz dos córregos afluentes ao rio 

Pinheiros, foram representados em dois gráficos, sendo o primeiro (figura 30) com as análises 

mensais entre o período de janeiro à dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019, e o segundo 

(figura 31) nos meses de janeiro, fevereiro, março de 2020. Para auxiliar a análise também foi 

incluída a média dos resultados em cada ponto para comparação com a meta do Programa Novo 

Rio Pinheiros (não inferior a 30 mg/L) e com os padrões de classificação de águas conforme 

Resolução CONAMA Nº 357/2005 (até 3 mg/L O2 para classe 1; até 5 mg/L O2 para classe 2; 

até 10 mg/L O2 para classe 3; e superior a 10 mg/L para classe 4).  

 

 

Figura 30. Resultados de DBO5,20 nos afluentes do rio Pinheiros em 2019. (Fonte: 

INFOÁGUAS, 2021) 

Em 2019, a média dos resultados de DBO5,20 nos afluentes: Córrego Água Espraiada – 

SPRA04850, Córrego do Morro do “S” – ESSE04800, Córrego do Pirajuçara – JUÇA04900, 

Córrego do Cordeiro – CORD04950, e Córrego Zavuvus – ZVUS04950 ficaram fora da meta 

do Programa Novo Rio Pinheiros, com valores superiores a 30 mg/L e a médias dos valores 

em classe 4 pela Resolução CONAMA Nº 357/2005. 
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Figura 31. Resultados de DBO5,20 nos afluentes do rio Pinheiros em 2020. (Fonte: 

INFOÁGUAS, 2021) 

Em 2020, a médias dos resultados nos afluentes: Dreno Cayaguava CAYA-04950, 

Cordeiro – CORD04950, Morro do “S” – ESSE04800, Olaria – OLAR04800, Ponte Baixa – 

PBAX04600, Pau Arcado/Morumbi – PARC04900, e Pedreiras - PEDR04800 foram superiores 

a 30 mg/L e não atenderam a meta do Programa Novo Rio Pinheiros. Em comparação ao padrão 

de qualidade de água doce, o córrego Judas – JUDA02300 atingiu o padrão de classe 1 (até 3,0 

mg/L de O2), os córregos Dom Bosco – BOSC04500 e Corujas - KUJA04350 atingiram ao 

padrão de classe 2 (até 5,0 mg/L de O2), nenhum córrego no padrão classe 3 (superior a 5,0 e 

até 10,0 mg/L de O2), e os demais córregos afluentes ao rio Pinheiros em padrões de classe 4. 

A baixa frequência mensal de resultados disponíveis em 2020 prejudicou a análise comparativa 

para avaliar os resultados das implementações das obras de infraestruturas de esgoto nas sub-

bacias do rio Pinheiros, em razão da interceptação de lançamentos de esgotos em sistemas de 

drenagem que são, em geral, as principais contribuições de matéria orgânica biodegradável para 

os corpos hídricos da bacia.  

As figuras 32 e 33 apresentam os gráficos com os resultados do monitoramento de DBO 

ao longo do rio Pinheiros respectivamente em 2019 e 2020, nos pontos localizados na Usina 

Elevatória de Pedreiras (PINH04100), na altura da Ponte do Socorro (PINH04250), Ponte Ary 

Torres (PINH04500), até a foz na altura da Estrutura do Retiro (PINH04900). Para auxiliar a 

análise também foi incluída a média anual dos resultados em cada ponto, para comparar com o 

padrão de qualidade de água doce conforme estabelecido na Resolução CONAMA Nº 

357/2005. 
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Figura 32. Resultados das análises de DBO5,20 (mg/L) nos quatro pontos de monitoramento 

do rio Pinheiros em 2019. (Fonte: INFOÁGUAS, 2021) 

 

Figura 33. Resultados de DBO nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 2020 

(Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 
 

Os gráficos com os resultados do monitoramento ao longo do rio Pinheiros indicam que, 

em 2019, a média dos resultados de DBO5,20 ficaram fora da meta do Programa, ou seja, superior 

a 30 mg/L nos dois pontos de monitoramento intermediários (PINH04250 e PINH04500) e na 

foz (PINH04900) Em 2020, os quatro pontos de monitoramento ao longo do rio Pinheiros 

ficaram com as médias dos resultados dentro da meta do Programa. Porém, na avaliação com 

os padrões de qualidade de águas doces, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 357/2005, 

os resultados classificam o rio Pinheiros como classe-4.  

A falta de resultados das análises de DBO nos meses subsequentes, entre abril a 

dezembro em 2020, diminuíram a comparação da recuperação da qualidade das águas com os 

avanços das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário e consequente despoluição 

dos córregos afluentes e do rio Pinheiros. 
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4.2.3. Fósforo Total (PT) 

O monitoramento de PT na foz dos córregos afluentes ao rio Pinheiros, representados 

nos gráficos das figuras 34 e 35, apresentam os resultados das análises mensais entre o período 

de janeiro à dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019, e os meses de janeiro, fevereiro, 

março, julho, setembro, novembro e dezembro de 2020. O parâmetro fósforo total não possui 

meta no Programa Novo Rio Pinheiros, assim os resultados foram analisados de acordo com a 

Resolução do CONAMA Nº 357/2005. Para auxiliar a análise também foi incluída a média 

anual dos resultados em cada ponto, para comparar com o padrão de qualidade de água doce da 

Resolução CONAMA Nº 357/2005 (até 0,1 mg/L P em ambientes lóticos para classe 1 e até 

0,15 mg/L P para classe 3).  

 

 

Figura 34. Resultados de PT nos afluentes do rio Pinheiros em 2019. (Fonte: INFOÁGUAS, 

2021) 

 

Figura 35. Resultados de PT nos afluentes do rio Pinheiros em 2020. (Fonte: INFOÁGUAS, 

2021) 
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Os gráficos (figuras 36 e 37) com os resultados de monitoramento dos córregos afluentes 

identificam que apenas os Córregos Judas (JUDA02300) e Corujas (KUJA04350) apresentam 

valores em padrões de qualidade para classes 1 e 3 respectivamente, de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 357/2005. E o Córrego da Avenida Jaime de Oliveira (JAME04800) se aproxima 

para o reenquadramento para classe 3. Os demais córregos afluentes ao rio Pinheiros ficaram 

com valores de P superiores à 0,15 mg/L (classe-3), com destaque às sub-bacias críticas com a 

média dos resultados mais elevados: Cordeiro (CORD04950); Morro do “S” (ESSE04800); 

Olaria (OLAR,04800) e Pirajuçara (JUÇA04900).  

Os gráficos com os resultados do monitoramento de PT ao longo do rio Pinheiros, entre 

o período de janeiro a dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019 e os meses de janeiro, 

fevereiro, março, julho, setembro e novembro de 2020 são apresentados pelas figuras 36 e 37 

respectivamente. E os pontos de coleta se localizam na altura da Usina Elevatória de Pedreira 

(PINH04100), Ponte do Socorro (PINH04250), Ponte Ary Torres (PINH04500), até a foz na 

altura da Estrutura do Retiro (PINH04900). Para auxiliar a análise também foi incluída a média 

anual dos resultados em cada ponto, para comparar com o padrão de qualidade de água doce 

conforme estabelecido na Resolução CONAMA Nº 357/2005.  

 

 

Figura 36. Resultados de PT nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 2019. 

(Fonte: INFOÁGUAS, 2021) 
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Figura 37. Resultados de PT (mg/L) nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 

2020 (Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 

Comparando os gráficos para o parâmetro fósforo total mostrados nas figuras 36 e 37, 

do monitoramento de qualidade de água nos quatro pontos ao longo do rio Pinheiros, em 2019 

e 2020, revelam a concentração moderada no ponto localizado na Usina Elevatória de Pedreira 

(PINH04100), e conforme o rio vai recebendo águas poluídas da bacia de contribuição, a 

concentração de fósforo aumenta progressivamente, nos pontos localizados na altura da Ponte 

do Socorro (PINH04250), Ponte Ary Torres (PINH04500), até a foz na altura da Estrutura do 

Retiro (PINH04900). 

A principal razão das concentrações elevadas de P está associada a presença de esgotos 

nas redes de drenagem (redes pluviais e córregos), devido à ocupação de moradias subnormais 

em áreas sem infraestruturas urbanas adequadas, com aglomerações de pessoas em favelas 

nessas sub-bacias e escasso atendimento com saneamento básico. A contribuição de P das sub-

bacias dos córregos Pirajuçara e Morro do “S” são intensificadas em razão do volume das águas 

afluentes na bacia do rio Pinheiros. As áreas de ocupações em fundos de vales e nas margens 

dos córregos são um grande desafio para a concretização de soluções permanentes para 

melhoria das condições de moradias e sanitárias nesses locais. Nessas condições, as alternativas 

mistas e complementares ao sistema convencional de coleta de esgoto, como as técnicas para o 

tratamento de esgoto na geração, auxiliam nos processos para a despoluição de córregos 

urbanos. 
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4.2.4. Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) 

O monitoramento de nitrogênio amoniacal na foz dos córregos afluentes ao rio 

Pinheiros, representados em dois gráficos (figuras 38 e 39), apresentam os resultados das 

análises mensais entre o período de janeiro a dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019, e 

os meses de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro, novembro e dezembro de 2020. O 

parâmetro nitrogênio amoniacal não possui meta no Programa Novo Rio Pinheiros, assim os 

resultados foram analisados de acordo com a Resolução do CONAMA Nº 357/2005. Para 

auxiliar a análise também foi incluída a média anual dos resultados em cada ponto, para 

comparar com o padrão de qualidade de água doce da Resolução CONAMA Nº 357/2005, 

sendo o valor máximo: para classe 1 até 3,7 mg/L N para pH ≤ 7,5 ou 2 mg/L N para 7,5 < pH 

≤ 8,0 ou 1 mg/L N para 8,0 < pH ≤ 8,5 ou 0,5 mg/L N para pH > 8,5; e para classe 3 até 13,3 

mg/L N para pH ≤ 7,5 ou 5,6 mg/L N para 7,5 < pH ≤ 8,0 ou 2,2 mg/L N para 8,0 < pH ≤ 8,5 

ou 1,0 mg/L N para pH > 8,5.   

 

 

Figura 38. Resultados de N-NH3 nos afluentes do rio Pinheiros em 2019. (Fonte: 

INFOÁGUAS, 2021) 
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Figura 39. Resultados de N-NH3 nos afluentes do rio Pinheiros em 2020. (Fonte: 

INFOÁGUAS, 2021) 

Os gráficos (figuras 38 e 39) com os resultados de monitoramento dos córregos afluentes 

identificaram que as sub-bacias com concentrações de N-NH3 em padrões de classe 4 são: 

Cordeiro (CORD04950), Morro do S (ESSE04800), Olaria (OLAR04800), Pedreiras 

(PEDR04800), Poli (POLI04900), Água Espraiada (SPRA04850), Jaguaré (UARE04550), e 

Pirajuçara (JUÇA04900) que apresentam valores superiores a 13,3 mg/L, de acordo com a 

Resolução CONAMA Nº 357/2005. Os demais córregos, a depender da variação do pH da água, 

a classificação para o padrão de qualidade se enquadra entre as classes 1 ou 3. 

Os gráficos com os resultados do monitoramento de N-NH3 ao longo do rio Pinheiros, 

entre o período de janeiro a dezembro (com exceção de fevereiro) de 2019 e os meses de janeiro, 

fevereiro, março, julho, setembro e novembro de 2020 são apresentados pelas figuras 40 e 41 

respectivamente. E os pontos de coleta se localizam na altura da Usina Elevatória de Pedreira 

(PINH04100), Ponte do Socorro (PINH04250), Ponte Ary Torres (PINH04500), até a foz na 

altura da Estrutura do Retiro (PINH04900). Para auxiliar a análise também foi incluída a média 

anual dos resultados em cada ponto, para comparar com o padrão de qualidade de água doce 

conforme estabelecido na Resolução CONAMA Nº 357/2005.  
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Figura 40. Resultados de N-NH3 nos quatro pontos de monitoramento do rio Pinheiros em 

2019. (Fonte: INFOÁGUAS, 2021) 

 

Figura 41. Resultados de N-NH3 (mg/L) nos quatro pontos de monitoramento do rio 

Pinheiros em 2020 (Fonte: INFOÁGUAS, 2021). 
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superiores aos padrões de qualidade de classe 3, nota-se que já as análises dos meses de janeiro, 

fevereiro, março e novembro de 2020, ficaram inferiores ao valor máximo dessa classificação, 

que é de 13,3 mg/L.  

4.2.5. Quadro síntese para seleção das sub-bacias mais críticas de poluição 

O Quadro 13 reúne os resultados analisados por sub-bacias, auxiliando a identificação 

das bacias mais críticas, associadas aos critérios de qualidade de água e a implantação de UR. 

Quadro 13. Quadro síntese para seleção das sub-bacias mais críticas em qualidade das águas 

Código 

Infoáguas 

(Cetesb) 

Nome dos Córregos UR 

Meta do 

Programa 

DBO 

Meta do 

Programa 

OD 

Classe para  

N-NH3 

(CONAMA 

Nº357/2005) 

Classe para 

PT 

(CONAMA 

Nº357/2005) 

IQA 

(Cetesb) 

BOSC04500 Córrego Dom Bosco 0 Sim Sim  Classe 1 ou 3 Classe 4 Ruim 

CAYA04950 Dreno Cayaguava 0 Não Sim Classe 3 Classe 4 Ruim 

CORD04950 Córrego do Cordeiro 0 Não Não Classe 4 Classe 4 Péssima 

ESSE04800 Córrego do Morro do "S" 1 Não Não Classe 4 Classe 4 Péssima 

JAME04800 

Córrego da Av. Jaime de 

Oliveira 0 Sim Sim Classe 1 ou 3 Classe 4 Regular 

JUDA02300 Córrego Judas 0 Sim Sim Classe 1 ou 3 Classe 1 Boa 

KUJA04350 Córrego das Corujas 0 Sim Sim Classe 1 ou 3 Classe 3 Regular 

MACK04900 

Córrego da Av. 

Alexandre Mackenzie 0 Sim Sim Classe 1 ou 3 Classe 4 Regular 

OLAR04800 Córrego Olaria 0 Não Sim Classe 4 Classe 4 Péssima 

PBAX04600 Córrego da Ponte Baixa 0 Não Sim Classe 3 Classe 4 Ruim 

PARC04900 

Córrego do Pau Arcado/ 

Morumbi 0 Não Sim Classe 3 Classe 4 Ruim 

PEDR04800 Córrego Pedreiras  0 Não Sim Classe 4 Classe 4 Ruim 

POLI04900 Córrego Poli  0 Sim Não Classe 4 Classe 4 Péssima 

SPRA04850 Córrego Água Espraiada 1 Sim Sim Classe 4 Classe 4 Ruim 

TRAI04850 Córrego da Traição 0 Sim Sim Classe 3 Classe 4 Ruim 

UARE04550 Córrego do Jaguaré 1 Sim Sim Classe 4 Classe 4 Ruim 

JUÇA04900 Córrego do Pirajuçara 2 Sim Sim Classe 4 Classe 4 Péssima 

ZVUS04950 Córrego Zavuvus  0 Sim Sim Classe 3 Classe 4 Ruim 

As sub-bacias em condições péssimas identificadas pela CETESB pelo método do 

índice de qualidade da água (IQA) foram os córregos Cordeiro, Morro do “S”, Olaria, Poli e 

Pirajuçara. Portanto, essas sub-bacias apresentam as condições mais críticas de poluição das 

águas. E ainda, foram selecionadas as sub-bacias dos córregos Água Espraiada e Jaguaré como 

áreas críticas de poluição, pois também receberão as Unidades de Recuperação (UR) do córrego 

para reduzir as cargas de poluição de esgotos domésticos em córregos.   
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4.3. ESTUDO-3. SELEÇÃO DAS ÁREAS CRÍTICAS DE ALAGAMENTOS 

A consulta pela internet ao Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da 

Prefeitura de São Paulo identificou 1342 ocorrências de alagamentos durante o período de entre 

01 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2020, e os locais de alagamentos foram 

georreferenciados na bacia do rio Pinheiros pelo aplicativo ArcGIS.  

A tabela-4 mostra o total de registros por ano e a possibilidade para trânsito de veículos no local 

durante a ocorrência do alagamento.  

Tabela 4. Total de ocorrências de alagamentos urbanos na bacia do rio Pinheiros obtidos pelo 

CGESP entre 2016 a 2020. 

Período (ano) Intransitável Transitável 

Quantidade de 

alagamentos 

2016 130 142 272 

2017 73 164 237 

2018 67 122 189 

2019 92 254 346 

2020 121 177 298 

Total  483 859 1342 

 

A figura 42 representa o mapeamento da bacia do Pinheiros, construído pelo software 

ArcGIS com a posição georreferenciada dos 1.342 pontos de alagamentos entre 2016 a 2020. 
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Figura 42. Mapa dos locais de alagamento na bacia do Pinheiros. (Fonte: produzido pelo autor 

com dados do CGESP, 2021) 
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A figura 43 representa o mapa com os níveis das declividades do relevo da bacia do 

Pinheiros e a sobreposição dos 1.342 pontos de alagamentos registrados entre 2016 a 2020. A 

imagem mostra que os alagamentos se localizaram na área de planícies aluviais, dos córregos e 

na marginal do rio Pinheiros (no nível de 0 a 5 % representado graficamente na cor vermelha). 
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Figura 43. Mapa com a localização de pontos de alagamentos e os níveis de declividades do 

relevo da bacia hidrográfica do rio Pinheiros. (Fonte: produzido pelo autor com dados do 

CGESP e arquivos SIG do GEOSAMPA, 2021) 
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A figura 44 representa mapa de Kernel, ilustrando os níveis de intensidades dos pontos 

das ocorrências com alagamentos entre o período de 2016 a 2020. A imagem mostra os locais 

com níveis muito alto na cor vermelha (quente), alternando para as cores laranja, amarela, azul-

claro, até o azul-escuro (frias) com os níveis baixos de ocorrência de alagamentos. 

 

Figura 44 - Mapa de kernel identificando as localizações com maiores intensidades de 

alagamentos entre 2016 a 2020. (Fonte: o autor) 
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  A seleção das áreas mais críticas de ocorrência de alagamentos na bacia do Pinheiros 

foi representada no Quadro-13. As definições “muito alta” e “alta” foram determinadas com o 

uso do mapa de kernel no ArcGIS.  

Quadro 14. Descrição das áreas críticas de ocorrência de alagamentos nas sub-bacias do rio 

Pinheiros. 

Criticidade Distrito Endereço Referência Sub-bacia 

Muito alta Itaim Bibi 
Avenida das Nações 

Unidas 
Rua Olivia Federer 

Córrego do 

Sapateiro 

Muito alta Vila Olímpia Marginal Pinheiros Ponte Eng. Ari Torres 
Dreno do 

Brooklin 

Muito alta Vila Olímpia 
Avenida das Nações 

Unidas 

Ponte Octávio Frias de 

Oliveira 

Dreno do 

Brooklin 

Muito alto Brooklin Marginal Pinheiros Ponte do Morumbi 
Dreno do 

Brooklin 

Muito alta Santo Amaro 
Avenida Santo 

Amaro 

Avenida Professor 

Vicente Rao 

Córrego do 

Cordeiro 

Muito alta Santo Amaro 
Avenida Vitor 

Manzini 

Praça Dom Francisco de 

Sousa 
Córrego Poli 

Muito alta Moema 
Avenida Vinte e Três 

de Maio 

Viaduto Gal. Euclides 

de Figueiredo 

Córrego 

Sapateiro 

Alta Moema 
Avenida Rubem 

Berta 
Viaduto Onze de Junho Córrego Uberaba 

Alta 
Vila 

Leopoldina 
Marginal Pinheiros 

Ponte do Jaguaré - 

Hirant Sanazar 

Córrego 

Cemitério Lapa 

Alta 
Vila 

Leopoldina 

Avenida Gastão 

Vidigal 
Avenida Mofarrej 

Córrego Vila 

Leopoldina 

Alta Morumbi 
Avenida Magalhães 

de Castro 
Rua Pedro Avancine 

Córrego Pedro 

Avancine 

Alta Butanta Avenida Vital Brasil Praça Jorge de Lima 
Córrego 

Pirajuçara 

Alta Pinheiros Avenida Rebouças Avenida Brasil Córrego Verde II 

Alta Campo Belo 
Avenida Jornalista 

Roberto Marinho 
Viaduto Campo Belo 

Córrego Água 

Espraiada 

Alta 
Campo 

Grande 
Avenida Interlagos Avenida Miguel Yunes Córrego Olaria 

Alta 
Cidade 

Ademar 
Avenida Interlagos 

Avenida Yervant 

Kissajikian 

Córregos 

Zavuvus 

Alta Morumbi Marginal Pinheiros 
Ponte Caio Pompeu de 

Toledo 

Córrego Alberto 

de Oliveira Lima 

Alta Morumbi 
Rua Cancioneiro 

Popular 
Córrego do Cordeiro 

Córrego 

Antonico 
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4.4. OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SBN NAS 

ÁREAS CRÍTICAS DA BACIA DO RIO PINHEIROS 

Por meio da observação por imagens de satélite fornecidas pelos programas ArcGIS e 

Google Maps, para análise da ocupação no espaço urbano e, também, da hidrografia da bacia 

do rio Pinheiros, orientada pela base de dados no sistema Geosampa, projetou-se a cartografia 

de alternativas para o uso de SbN georreferenciadas no ArcGIS, demonstrando no mapa da 

bacia do rio Pinheiros as aplicabilidades como medidas complementares ao Programa Novo 

Rio Pinheiros.  

Os padrões de estruturação urbana nas sub-bacias afluentes pelo lado direito da bacia 

do rio Pinheiros apresentam a morfologia caracterizada pela densificação populacional e os 

processos de verticalização e urbanização mais acelerados, em comparação ao padrão de 

estruturação urbana nas sub-bacias afluentes no lado esquerdo da bacia do rio Pinheiros. Essa 

condição permite escolher tipologias de SbN que se adaptem aos espaços urbanos para 

aumentar as áreas verdes, de modo a aprimorar o sistema de drenagem existente. Em bairros 

periféricos da cidade de São Paulo, com predominância de ruas estreitas e ausência de áreas 

verdes, como praças e parques, as tipologias de SbN sugeridas que maximizam maiores 

benefícios foram os parques lineares associados com wetlands construídos, para melhorar a 

qualidade ambiental de córregos e oferecer áreas públicas de lazer. Os trechos dos córregos 

também não estão canalizados em grande parte das regiões de ocupações desordenadas e de 

insuficiência das infraestruturas de drenagem e, dessa forma, foram mapeados os projetos de 

parques lineares em maiores quantidades nessas regiões, com destaque para as sub-bacias do 

Jaguaré, Pirajuçara, e Morro do S.  

Por outro lado, nas regiões que oferecem mais áreas verdes, por exemplo, as praças, 

parques, jardins e espaços gramados em canteiros de avenidas ou de ruas, foram indicadas as 

tipologias de SbN que podem ser construídas em menores dimensões, tais como as biovaletas 

e os jardins pluviais, principalmente. Essas tipologias estão, predominantemente, indicadas na 

margem direita da bacia do rio Pinheiros, notadamente nos bairros com característica de 

urbanização mais consolidada, e com os cursos dos córregos encobertos por galerias de águas 

pluviais. A figura 45 ilustra as alternativas com SbN na bacia do rio Pinheiros. A proposta 

sugerida neste trabalho considerou a implantação de setenta e dois parques lineares, trinta e três 

reservatórios wetlands construídos, onze áreas para uso com agricultura urbana, quatrocentos e 

sete jardins pluviais, oitenta e duas biovaletas, trinta e nove telhados verdes, e doze 

estacionamentos com pavimentos permeáveis. 
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Figura 45. Mapeamento das alternativas descentralizadas com SbN na bacia do rio Pinheiros. 
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Por meio da análise dos resultados dos estudos 1, 2 e 3, foram relacionados seis 

oportunidades e mais quatro desafios que necessitam ser aprofundados, de forma que as 

medidas com SbN na bacia do rio Pinheiros tenham efetividade propostos e resultados 

permanentes para os objetivos de recuperação e gerenciamento sustentável das bacias 

hidrográficas urbanas. 

Quadro 15. Oportunidades e desafios para a utilização de SbN como medidas complementares 

ao Programa Novo Rio Pinheiros. 

Oportunidades 

Contribuem para uma solução decentralizada e de baixo custo para conter a 

poluição pontual e difusa próximo das fontes geradoras. 

São eficientes para remover compostos de fósforo, nitrogênio, compostos 

orgânicos e sedimentos. 

Fornecem alternativas de tratamento de esgotos domésticos em áreas 

informais desprovidas de serviços públicos de esgotamento sanitário. 

Representam soluções multifuncionais que agregam serviços ecossistêmicos 

na cidade. 

Fornecem recursos paisagísticos. 

Recuperam áreas degradadas ou contaminadas. 

Desafios 

Demandam de espaços urbanos apropriados em locais densamente ocupados. 

Necessitam, em condições específicas, fazer a desapropriação dos terrenos e 

imóveis para a construção de parques lineares ou corredores verdes. 

Demandam algumas adaptações nas ruas e avenidas para a implantação das 

infraestruturas naturais. 

Inovação e experimentação das práticas de sistemas descentralizados para 

tratamento de esgoto com wetland vertical e horizontal em áreas de favelas, 

fundos de vales, encostas de morros e margens de córregos. 
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5. DISCUSSÃO 

O objetivo desta dissertação foi analisar o potencial de uso das Soluções baseadas na 

Natureza em áreas críticas de poluição dos cursos de água superficiais e de alagamentos urbanos 

na bacia hidrográfica do rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, visando contribuir para o alcance 

das metas do Programa Novo Rio Pinheiros.  

Para tanto, a pesquisa se dividiu em três estudos. No Estudo-1, a revisão sistemática de 

literatura investigou o potencial de resultados das Soluções baseadas na Natureza aplicadas em 

bacias hidrográficas, elegendo estudos de casos que utilizaram SbN para reduzir alagamentos 

ou remover os poluentes do escoamento pluvial no contexto da drenagem urbana. No estudo-2, 

os pontos críticos de poluição de águas superficiais da bacia do rio Pinheiros foram selecionados 

por meio da análise dos resultados do monitoramento da qualidade da água no rio Pinheiros e 

nos afluentes principais, em consulta dos dados obtidos pelo sistema Infoáguas da CETESB. 

No Estudo-3, os locais mais críticos com riscos de alagamentos foram selecionados com base 

no histórico das ocorrências dos últimos cinco anos, registrado pelo Centro de Gerenciamento 

de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, e analisados por meio do mapa de 

densidade - kernel. Baseado nesses resultados, são discutidos neste capítulo as oportunidades e 

os desafios para a implementação de SbN nas áreas críticas selecionadas. E por fim, também 

são exemplificadas as alternativas para o uso de SbN visando o alcance das metas do Programa 

Novo Rio Pinheiros. 

De maneira a complementar as ações de despoluição nas sub-bacias para o atingimento 

das metas previstas no Programa Novo Rio Pinheiros, foram estudadas as SbN como medidas 

de controle na fonte para o tratamento da poluição hídrica por fontes difusas e por fontes 

pontuais de esgotos. O papel das medidas de controle na fonte é o de atenuar os impactos da 

urbanização sobre a quantidade e a qualidade das águas urbanas, por meio de dispositivos para 

a redução dos volumes escoados, introduzindo alternativas que se integram harmoniosamente 

com a paisagem e, também, tratando da poluição difusa, melhorando a qualidade da água que 

escoa para os canais (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2020). No presente 

estudo, sugere-se a implantação de projetos piloto híbridos de solução tecnológica e as 

infraestruturas sustentáveis de drenagens urbanas que atenuem as cargas de poluição e o volume 

do escoamento de água pluvial. A escolha dos tipos de técnicas de medidas de controle na fonte 

a serem adotadas em uma bacia ou sub-bacia é dependente de fatores urbanísticos, sociais, 

econômicos e ambientais (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012).  
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Os resultados do monitoramento pela CETESB nos quatro pontos ao longo do rio 

Pinheiros obtidos no Estudo-2 revelaram que a qualidade da água à montante do rio é melhor, 

mas piora à jusante devido a carga de poluição proveniente das sub-bacias tributárias. O uso de 

SbN no tratamento de águas superficiais foram priorizadas nas sub-bacias dos córregos Jaguaré, 

Pirajuçara, Morro do “S”, Pau Arcado/Morumbi, Cordeiro, Água Espraiada, Zavuvus, Poli, 

Pedreira e Olaria, pois o resultado obtido do monitoramento da qualidade da água nesses 

córregos evidenciou a contribuição de poluição mais elevadas. Outra condição relevante dessas 

sub-bacias é a complexidade para a implantação das infraestruturas convencionais de coleta, 

afastamento e tratamento de esgotos nos núcleos de habitações subnormais em fundos de vales. 

Os despejos de esgotos predominantemente orgânicos em galerias pluviais e córregos a céu 

aberto constituem, em geral, a principal fonte de poluição da água nessas sub-bacias. Em face 

de limitações técnicas para construção das infraestruturas cinzas (i.e. coletores de esgoto) em 

assentamento não urbanizados, as alternativas de SbN para o tratamento de esgotos na fonte são 

propostas como soluções viáveis, principalmente para o manejo sustentável de águas pluviais e 

residuais presentes nos córregos (MENDONÇA e NOLASCO, 2017; AVELLÁN e 

GREMILLION, 2019; MULLIGAN et al., 2020).  

Foram analisadas no presente estudo as alternativas descentralizadas de SbN híbridas e 

multifuncionais, auxiliares à infraestrutura cinza tradicional, como as tipologias com wetlands 

construídos (LIQUETE et al., 2016; HERNÁNDEZ-CRESPO et al., 2017; MENDONÇA e 

NOLASCO, 2017; JURCZAK et al., 2018; SANTANA et al., 2018; JURCZAK et al., 2019; 

CANO et al, 2019; CANO et al, 2020; ÁLVAREZ-ROGEL et al. 2020; MATAMOROS et al., 

2020; KOTSIA et al., 2020; YANG et al, 2020; BALDOVI et al. 2021), as zonas de 

amortecimentos com bioengenharias em margens de rios (IZYDORCZYK et al., 2018; 

SYMMANK et al., 2020), biofiltração (SZKLAREK et al., 2018) trincheiras de infiltração e 

biovaletas vegetativas, jardins de chuva, pavimento permeável, telhados verdes e cisternas 

(EATON, 2018; RIECHEL et al., 2020; SHE et al., 2021) e podem ser eficazes na redução do 

escoamento, minimizando a descarga de poluentes (MEI et al., 2018) em corpos d’água 

receptores. A integração de sistemas de engenharia e biorretenção proporciona uma direção 

promissora para melhorar a qualidade da água urbana (JURCZAK et al., 2018). Os cursos de 

águas da região do centro urbano de São Paulo são envoltos em galerias pluviais e, dessa forma, 

as SbN combinadas com as infraestruturas de drenagem urbanas são medidas eficazes de 

mitigar o impacto da poluição difusa nos sistemas hídricos. Segundo CONNOR et al. (2018) 
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cada vez mais a infraestrutura urbana verde é usada para gerenciar e reduzir a poluição derivada 

do escoamento urbano. 

Apoiado nos resultados empíricos das SbN investigadas do Estudo-1, obtidos pela 

revisão sistemática de literatura, foram comparadas a capacidade de redução da concentração 

de substâncias químicas orgânicas e eutrofizantes aos cursos de água urbanos. Os dados dos 

estudos de caso com intervenções de SbN denotam eficiências que potencializam o atingimento 

das metas de despoluição do Programa Novo Rio Pinheiros. Ou seja, garantem a manutenção 

da quantidade de matéria orgânica presente nos corpos de água não superior a 30 mg/l de DBO 

e a quantidade de oxigênio dissolvido não inferior a 2 mg/l.  

As tipologias de SbN são recomendadas aqui neste estudo quanto mais disseminadas 

possível nas bacias de contribuição para conter o escoamento pluvial antes das águas poluídas 

atingirem os cursos de águas. Os componentes sustentáveis de drenagem devem ser planejados 

em intervenções em menores escalas, por exemplo: pavimentos permeáveis, telhados verdes 

com cisternas, biovaletas, trincheiras de infiltração, jardins de chuvas. Nestas condições, 

aproveitando da melhor forma os espaços livres como praças, jardins, canteiros de ruas e 

passeios. E também em componentes maiores de infraestruturas verdes azuis como os parques 

lineares ou corredores ecológicos nas margens de rios, quando possível conectando fragmentos 

de florestas urbanas. Por exemplo, SHE et al. (2021) modelou cenários do layout LID otimizado 

dos espaços verdes urbanos em um distrito residencial e comercial altamente urbanizado de 

Tianjin, na China, e o resultado demonstrou que a massa poluente descarregada anualmente de 

SST, DQO, N-total e P-total reduziu em 65,11%, 62,06%, 64,67% e 80,94%, respectivamente. 

Outro exemplo considerando em grande escala, pode ser encontrado em JURCZAK et al. 

(2018), onde um sistema híbrido de sedimentação e biofiltração foi construído para aumentar a 

eficiência da purificação do escoamento de águas pluviais na margem do rio Bzura, na cidade 

de Lódz, e reduziu a concentração de sólidos suspensos totais em 86,0%, nitrogênio total em 

71,5%, nitrito em 78,3%, nitrato em 58,1%, amônio em 52,6%, fósforo total em 66,7% e 

fosfatos em 40,7%.  

De uma maneira geral, a revisão sistemática de literatura de SbN revelou aplicações 

bem-sucedidas no tratamento de águas poluídas com uso de wetlands construídos (WC). Tanto 

as zonas alagadas naturais quanto as artificiais biodegradam ou imobilizam uma série de 

poluentes e, cada vez mais, são empregadas para reduzir a poluição derivada do escoamento 

superficial urbano (CONNOR et al., 2018). A utilização de WC na cidade de São Paulo é 

bastante promissora, pois são sistemas descentralizados e de baixo custo (BALDOVI et al., 
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2021) que podem ser usados para tratar esgotos de pequenas comunidades. Porém, necessitam 

de grandes áreas para implantá-los devido aos tempos de retenção hidráulica de até 3 dias em 

muitos casos (BALDOVI et al., 2021) e são indicados em terrenos com declividade entre 0-5% 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012).  

BALDOVI et al. (2021) avaliou um WC com superfície de água livre em escala piloto 

dentro do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo, constatando que o tratamento 

complementar variou entre 81,9 a 94,7% na remoção de fósforo total. Esse método de 

tratamento é recomendado no córrego Pau Arcado/Morumbi, uma vez que pode contribuir com 

a mitigação da eutrofização no ecossistema aquático. HERNÁNDEZ-CRESPO et al. (2017) 

comprovou a eficiência para tratar águas eutróficas do lago Albufera, no Parque Natural de 

Valência na Espanha, com três wetlands construídos de fluxo subsuperficial horizontal e com 

superfície de água livre e relatou a remoção de nitrogênio total de 30-75%, fósforo total de 40-

50% e a redução em 80% da concentração média de clorofila-a.  

No presente estudo é sugerido o uso de wetland construído com fluxo vertical como 

alternativa para o tratamento domiciliar de esgoto próximo do local de geração, para superar a 

limitação de área requerida dos WC de fluxo horizontal. KOTSIA et al. (2020), enfoca o uso 

de plantas ornamentais como vegetação de wetland construído de fluxo vertical para tratamento 

de águas cinzas, visando melhorar a estética e a aceitabilidade do sistema. Em condições 

limitantes para atendimento com sistema público de coleta de esgoto, os WC com fluxo vertical 

são alternativas para o tratamento de águas residuais. Por exemplo, em habitações subnormais 

localizadas em fundo de vales, ou com impossibilidades para a instalação das infraestruturas 

convencionais de esgotos (ABREU, 2019). 

O uso de sistema descentralizado de tratamento de esgoto próximo do local de geração 

fornece a opção de reuso do efluente final para fins não potáveis, principalmente em núcleos 

habitacionais com alta vulnerabilidade social (AISSE et al. 2000; BARBOSA e NOLASCO, 

2007; KATO et al. 2018; PAULO et al., 2018). O emprego de wetlands construída de fluxo 

vertical para tratamento de águas cinzas, apresentaram eficiências médias de remoção de 96% 

de DQO, 99% de DBO, 95% de SST, 11-20% de P-total, a redução de patógenos na ordem de 

2,2 unidades de log. Em outro exemplo relevante, MENDONÇA e NOLASCO (2017) 

avaliaram uma ETE experimental constituída por tanque séptico seguido por wetland construída 

híbrida, composta por uma câmara com fluxo contínuo subsuperficial vertical seguida por uma 

câmara com fluxo contínuo subsuperficial horizontal e constataram remoção de matéria 

orgânica carbonácea elevada, com eficiências médias de 96% de DBO5,20 e 90% de DQO, e 
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quanto à remoção de nitrogênio total apenas 40% não foi elevada, porém foi significativa a 

remoção de 60% para fósforo total e quanto à remoção  das variáveis de sólidos suspensos totais 

74%, 96% de sólidos suspensos voláteis e 75% para sólidos sedimentáveis também foram 

consideradas relevantes. 

Por se tratar de uma região com extensos períodos de radiação solar, temperaturas 

quentes na maior parte do ano e com o clima subtropical úmido, a cidade de São Paulo e Região 

Metropolitana é bastante promissora para o uso dessas tecnologias em larga escala.  

Apesar do Programa Novo Rio Pinheiros não definir metas específicas com relação ao 

controle de enchentes e alagamentos, este trabalho estudou as áreas críticas das ocorrências de 

alagamentos e o potencial das SbN para reduzir a exposição da população aos riscos de 

enchentes urbanas, e por fim sugeriu-se medidas multifuncionais de controle do escoamento 

pluvial para a contribuição ao Programa. Dessa forma, as sub-bacias do córrego do Sapateiro, 

Poli, e o dreno do Brooklin (que recebe as águas dos córregos Cordeiro, Água Espraiada e 

Traição), localizadas na margem direita da bacia do rio Pinheiros, apresentaram as áreas mais 

críticas de alagamentos registradas pelo CGESP nos últimos cinco anos. O mapa da figura 43 

demonstrou que os pontos de alagamentos se sobrepuseram com maiores densidades onde a 

declividade do relevo está entre 0 a 5%, e próximos dos córregos da bacia hidrográfica. Assim, 

estas áreas estão mais propensas para os riscos de alagamentos, sendo necessária a implantação 

de um conjunto de medidas de controle com SbN que atuam na redução dos volumes de águas 

pluviais escoados. O controle da quantidade se baseia na retenção/detenção, na infiltração, no 

transporte, e na captação da água superficial (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 

2020), atenuando as vazões de pico do escoamento pluvial e reduzindo o descarregamento a 

montante da sub-bacia de contribuição.  

 As principais técnicas de detenção, infiltração e captação de águas pluviais superficiais 

que foram comparadas no estudo, como medidas potenciais de controle na fonte, passíveis de 

serem implementadas de acordo com a disposição local das áreas públicas são: bacia de 

detenção e células de biorretenção (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012; MEI 

et al., 2018; FU et al., 2019; GUNNELL et al., 2019; TERÊNCIO et al., 2020; SHE et al, 2021), 

relevos côncavos verdes (DU et al. 2019), jardim de chuva, trincheira de infiltração e valas 

vegetativas (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012; MEI et al., 2018; EATON, 

2018; FU et al., 2019; SHE et al, 2021), pavimento poroso ou permeável (FU et al., 2019; 

EATON, 2018; SHE et al. 2021), parques lineares e coberturas arbórea (LIQUETE et al., 2016; 

GUNNELL et al., 2019). E em loteamentos particulares e terrenos baldios, devem ser 
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incentivadas medidas estruturais de controle na fonte tais como a construção de jardim de 

chuva, pavimentos permeáveis (FU et al., 2019; EATON, 2018), telhados e fachadas verdes, 

barris de chuva e cisterna (EATON, 2018; FU et al., 2019; RIECHEL et al., 2020) e faixas 

gramadas (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2012). Os bairros antigos pós-

industriais da cidade com problemas de terrenos degradados e inutilizados são bastante 

oportunos, pois podem ser convertidos em espaços verdes multifuncionais e revalorizar o 

bairro. SANCHES e PELLEGRINO (2016) estudaram o potencial de ecologização de terrenos 

abandonados e vagos na área urbana de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de 

São Paulo, e revelaram que 40% dos terrenos possuem alto potencial de aproveitamento em 

áreas verdes, 40% com médio potencial e 20% com baixo potencial.  E ainda, os mesmos 

autores avaliaram a vocação como espaços verdes e relataram que 50% deles têm importância 

social, 20% ambiental, e 30% socioambiental. A arborização urbana desempenha um papel 

bastante importante entre as variedades de SbN, pois contribuem na retenção e evaporação da 

água precipitada. Por exemplo, GUNNELL et al. (2019) relatou o armazenamento na cobertura 

do dossel de 35 a 54% do volume de água nas bacias a montante da cidade. Assim, propõem-

se o aumento da cobertura arbórea urbana em logradouros, como medida para reduzir o volume 

de chuva escoado a montante na bacia. Conforme a melhor seleção de alternativas de espécies 

adaptáveis à cidade e a viabilidade local para a disposição em calçadas, praças, canteiros 

centrais, e na margem de cursos de águas. 

Os resultados apresentados ainda são preliminares e necessitam ser ampliados com 

novas pesquisas nos campos técnico-científico, tecnológico, social, político e econômico. Em 

conjunto, esses estudos poderão subsidiar projetos locais de implantação de SbN alinhados aos 

planos de saneamento e ambientais. Recomenda-se a execução de projetos piloto para avaliar a 

eficácia de técnicas de SbN específicas, o que requer diagnósticos preliminares bem como de 

uma perspectiva em diferentes cenários futuros político, social e econômicos. Há uma 

necessidade de consideração das oportunidades de desenvolvimento local e dos instrumentos 

de participação social em processos de planejamento. 

A implementação de um modelo matemático de qualidade da água pode representar uma 

ferramenta eficaz para o processo de tomada de decisão, para simular diferentes cenários e 

priorizar atuações. O modelo de gerenciamento de águas pluviais SWMM da USEPA é usado 

no planejamento e projeto relacionados ao escoamento de águas pluviais, esgotos sanitários e 

sistemas de drenagem. Nesse sentido, torna-se uma ferramenta útil no desenvolvimento das 

SbN para auxiliar nos objetivos locais de gestão de águas pluviais e para orientar os atores 
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políticos, tomadores de decisão e planejadores urbanos, no desenvolvimento de cidades mais 

resilientes e na implementação das soluções mais adequadas para alcançar um bom estado 

ecológico dos ecossistemas aquáticos.  

A presente pesquisa limitou-se, em grande parte, às informações de estudos de casos 

consultados na literatura estrangeira, devido à reduzida veiculação científica de projetos 

nacionais com SbN. Isso implica em diferenças climáticas e de espécies vegetais das regiões 

dos estudos que não reproduzem as mesmas condições e resultados em comparação com as 

características da região sudeste brasileiro, ou mais especificamente, à cidade de São Paulo. 

Isso reforça a importância de ampliar os estudos em pesquisas com SbN nas cidades brasileiras, 

aprofundando conhecimentos dos biomas regionais e difundindo novas experiências de projetos 

piloto com SbN nos ecossistemas brasileiros.  

Outro fator observado foi que, devido a diversidade de termos utilizados para expressar 

as Soluções baseadas na Natureza, ao considerar apenas o termo SbN, a revisão realizada pode 

não alcançar todos os estudos com SbN associados com o gerenciamento de recursos hídricos. 

Para tanto, uma padronização da terminologia nacional e internacional seria útil.  
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6. CONCLUSÃO 

Este trabalho analisou o potencial para o uso de Soluções baseadas na Natureza como 

componentes para o gerenciamento sustentável de águas superficiais, visando contribuir no 

alcance das metas do Programa Novo Rio Pinheiros. O desenvolvimento da pesquisa se guiou 

por meio de estudos de casos com SbN e pelo estudo das áreas críticas de poluição das águas 

superficiais e de ocorrência de alagamentos urbanos das principais sub-bacias tributárias do rio 

Pinheiros. O estudo atingiu o objetivo proposto, bem como uma análise subjetiva quanto às 

oportunidades e desafios das SbN foi realizada, e concluiu que o uso de Soluções baseadas na 

Natureza tem o potencial de aprimorar as ações do eixo saneamento, como reduzir e tratar águas 

residuais e o escoamento superficial de águas pluviais, contribuindo para alcançar as metas do 

Programa Novo Rio Pinheiros e buscando uma gestão sustentável das águas na bacia do rio 

Pinheiros. As SbN foram investigadas como medidas sustentáveis de manejo de escoamentos 

superficiais na fonte, adicionais às infraestruturas tradicionais de drenagem e de esgotos, que 

desempenham a retenção, filtração, infiltração, absorção, evaporação, tratamento, 

armazenamento e reutilização de águas pluviais. E ainda, proporcionar múltiplos benefícios 

paisagísticos e ecossistêmicos. Para produzir os efeitos desejados na bacia hidrográfica do rio 

Pinheiros, o planejamento para implementação das SbN deve aproveitar, da melhor forma 

possível, os espaços factíveis dos logradouros como praças, largos, parques, ruas, avenidas, 

passeio, jardim e faixas não edificáveis. Além dos espaços públicos comuns também são 

oportunos os usos de SbN em propriedades privadas como clubes, condomínios, residências, 

comércios e indústrias.  

Outra lição contundente que emerge deste trabalho não está tanto relacionada com o 

alcance das metas do Programa Novo Rio Pinheiros, embora esse tenha sido certamente um 

conceito importante do projeto. A significância está relacionada à maneira como o estudo 

refletiu sobre as potencialidades estratégicas desempenhadas pela natureza para o 

desenvolvimento sustentável urbano, bem como na contribuição para o reconhecimento das 

águas superficiais como um patrimônio para a sociedade. Portanto, fortalecendo os valores 

ambientais na conservação dos riachos, córregos e rios urbanos, e restabelecendo o propósito 

de convívio harmônico da sociedade com os ecossistemas aquáticos. Assim, por meio da 

disseminação desses conhecimentos, busca-se fazer com que a adoção para essas práticas de 

sustentabilidade ganhe maior visibilidade, sob a ótica da gestão de bacias hidrográficas urbanas, 

de maneira a beneficiar a sociedade em geral, reduzir os impactos inerentes do ambiente urbano 

e potencializar a resiliência na cidade de São Paulo.  
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